
1. Wees mijn ver

Alle stemmen

lan gen, o Heer van mijn- -

9

hart, leer mij U ken nen in vreug de en smart.- -

14

Laat mijn ge dach ten op U zijn ge richt; wa kend of- - - -

19

sla pend, ver vuld van uw licht.- - - -

25

2. Geef mij uw

Sopranen

wijs heid, uw woor den van eer,- -

29

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

33

U als mijn Va der en ik als uw kind-
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dat in uw ar men ge bor gen heid vindt.- - - - - -
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vreug de en smart.smart.

U zijn geU zijn ge richt;richt;--

vuld van uwvuld van uw licht.licht.

2. Geef mij uw2. Geef mij uw wijs heid, uwwijs heid, uwwijs heid, uwwijs heid, uw

dat ik indat ik in

U als mijnU als mijn
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3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot

50

mach ti ge da den be reid. Wees als een burcht, als een- - - -

55

to ren van kracht, wijs mij om hoog waar uw lief de mij wacht.- - -

61

4. Wat baat mij rijk dom of eer van een-

68

mens: bij U te wo nen is al wat ik wens,-
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maak mij totmaak mij tot

Wees als eenWees als een burcht, als eenburcht, als een

wijs mij omwijs mij om hoog waar uwhoog waar uw- -- -wijs mij omwijs mij om
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met als be lo ning dat ik op U lijk; He mel se- - - - -

78

Ko ning, pas dan ben ik rijk. 5. He mel se- --

86

Ko ning, die 't kwaad o ver won, als ik daar kom in het- - -

91

licht van uw zon, stra lend van vreug de, ge tooidals een- - - - -

96

bruid, gaat mijn ver

allarg.

lan gen nog meer naar U uit.- -
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He mel seHe mel se

5. He mel se5. He mel se

't kwaad o ver't kwaad o ver won,won,'t kwaad o ver't kwaad o ver --

licht van uwlicht van uw
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