
1. Eens

Cantabile
Vers 1: Sopranen en alten (orgel speelt zetting van couplet 2)

was ik een vreemd' ling voor God en mijn hart. Ik-

ken de geen schuld en 'k ge voel de geen smart. Ik vroeg niet:- - -

"Mijn

Tenoren en bassen

zie le, door ziet gij uw lot? Hoe zult gij recht vaar dig ver schij nen voor God?"- - - - - -

2. Al

Vers 2: Vierstemmig

sprak daar een stem uit de hei li ge blaân Van 't Lam met de- -

zon de der we reld be laân, ik zocht bij de kruis paal geen vei li ge- --- --

wijk 'k stond blind en van verr', in mij zel ven zo

rit.

rijk.-
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hart. Ik

smart. IkIk vroeg niet:

zult gij rechtzult gij recht vaar dig vervaar dig ver- - - -vaar dig vervaar dig vervaar dig ver

stem uit destem uit de hei li gehei li ge

zon de derzon de der we reld bewe reld bezon de der

3. Ik

Vers 3: Tenoren en bassen
(orgel speelt zetting van couplet 5)

deed als Je ru za lems doch ters wel eer, ik weend' om de- - - - -

pijn van mijn lij den de Heer', maar dacht er niet aan, dat ik- -

zelf door mijn schuld Zijn kroon had ge vloch ten, Zijn be ker ge vuld.- - - -

4. Maar

Vers 4: Sopranen
(orgel speelt zetting van couplet 6)

toen mij Gods Geest aan mij zelf had ont dekt, toen werd in mijn- -

zie le de vre ze ge wekt. Toen voeld' ik wat ei sen Gods- - - -

hei lig heid deed. Daar werd al mijn deugd een weg wer pe lijk

rit.

kleed.- - - - -

5. Toen

Vers 5: Vierstemmig

vlucht' ik tot Je zus, Hij heeft mij ge red!- -

Hij heeft mij ver lost van het von nis der wet!- - -
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vre ze gevre ze ge wekt.wekt.

weend' om deweend' om de

aan, dat ikaan, dat ik

vloch ten, Zijnvloch ten, Zijn be ker gebe ker gebe ker gebe ker ge

Geest aan mijGeest aan mij zelf had ontzelf had ont- -zelf had ontzelf had ont

vre ze gevre ze ge wekt.- - - -- - - -vre ze gevre ze ge wekt.

hei lig heidhei lig heid deed. DaarDaar- - - - -- - - - -hei lig heidhei lig heid deed. DaarDaar

5. Toen

Vers 5: Vierstemmig

vlucht' ik tot

Mijn heil en mijn vreugd' en mijn le - ven werd Hij.

Ik boog m',en ge - loofd', en mijn God sprak mij vrij!

6. Nu

Risoluto

Vers 6: Vierstemmig

ken ik die waar - heid, zo diep als ge - wis,

Dat Chris - tus al - leen mijn ge - rech - tig - heid is.

Nu tart ik de dood, nu ver - win ik het graf.

Nu neemt mij geen sa - tan de ze - ge - kroon af.
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God sprak mijGod sprak mij vrij!vrij!

waar - heid, zowaar - heid, zo

Chris - tus al -Chris - tus al - leen mijn ge -leen mijn ge -

Nu tart

7. Nu

Vers 7: Vierstemmig

reis ik ge - troost on - der 't hei - li - gend kruis

naar 't erf - goed hier - bo - ven, naar 't va - der - lijk huis.

Mijn Je - zus ge - leidt mij door d' aard - se woes - tijn.

"Ge - stor - ven voor mij!" zal mijn zwa - nen - zang zijn,

"Ge -

rit.

stor - ven voor mij!" zal mijn zwa - nen - zang zijn.
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't va - der - lijk't va - der - lijk huis.huis.

leidt mij doorleidt mij door d' aard - se woes -d' aard - se woes -

stor - ven voorstor - ven voor mij!" zal mijnmij!" zal mijn

"Ge -"Ge - stor - ven voorstor - ven voor


