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6. Leid mij uit mijn ge van- ge- nis,- dan prijs 'k uw naam, die hei lig- is.
5. Sla, He re,- op mijn sme ken- acht, ik ben ver zwakt,- ik heb geen kracht.
4. Ik roep in nood, tot U, o Heer, U bent mijn schuil plaats,- al tijd- weer.

3. Waar heen- ik zie of mij ook wend, geen ster ve- ling- die mij nog kent.
2. Ter wijl- mijn geest in mij ver smacht,- kent U mijn pad en hoort mijn klacht.
1. Tot God de He re,- roep ik luid, mijn klach ten- stort ik voor Hem uit.
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't Recht vaar- dig- volk zal om mij staan
Maak mij van mijn ver vol- gers- vrij,
In 't land der le ven- den- bent U
Geen mens die naar mij om ziet,- Heer,
Een strik heeft men voor mij ge zet,-
Ik smeek de Heer met lui de- stem,
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en jui chen:- God heeft wel ge- daan.-
want zij zijn veel te sterk voor mij.
mijn erf deel,- Heer; ver hoor- mij nu.
ik vind geen en k'le- toe vlucht- meer.

men wil mij van gen- in een net.
mijn no den- leg ik neer voor Hem.
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