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De heer is mijn  LICHT EN  REDDING 
voor  WIE  ZOU IK NOG  BANG ZIJN ? 
 
De heer is beschermer  VAN MIJN  LEVEN 
voor  WIE  ZOU IK DAN  VREZEN ? 
 
Toen er boosdoeners op mij afstormden *  
om mij TE VER-SLINDEN 
toen  struikelden mijn vijanden zelf  *  
en  VIELEN MIJN BELAGERS 
 
Al slaat een leger zijn kamp op tegen mij  * 
ángst zal mijn  HART NIET  KENNEN 
al breekt tegen mij een  oorlog uit  * 
dan  TOCH  BLIJF IK VER-TROUWEN 
 
Slechts  éen ding vraag ik  VAN DE HEER  
ik  HEB MAAR  EEN VERLANGEN : 
 
Te wonen  in het huis van de heer * 
 alle dagen  VAN MIJN LEVEN   
om te genieten van de luister  van de heer  * 
en zijn heiligdom regel-MATIG TE  BEZOEKEN 
 
Want hij zal mij beschutten onder zijn dak in KWADE DAGEN 
en mij verbergen diep in zijn tent * 
of mij  HOOG  OP EEN  ROTS DOEN  STAAN 
 
Dan hef ik  fier het hoofd op * 
tegen de vijanden  die  MIJ OMRINGEN 
onder bazuingeschal zal ik dan offers brengen in zijn tent  * 
en bij de harp  ZINGEN VOOR DE HEER 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hoor naar mijn stem, heer,  ALS IK ROEP 
wees mij ge-NADIG,  ANTWOORD MIJ 
 
Mijn hart zei mij namens u: *  
 je  MOET MIJ  ZOEKEN  
maar ik  ZOEK U TOCH,  O HEER 
 
Houd u zich niet voor  MIJ VERBORGEN 
wijs uw dienaar niet AF, HEER,   IN UW WOEDE 
                      Hylton Stewart    
U - BENT MIJN HULP 
laat mij niet los,*   
verlaat mij niet, o  GOD  VAN MIJN REDDING 
 
Al zouden mijn vader en moeder  MIJ VERLATEN 
de heer  NEEMT MIJ ALTIJD OP 
 
Leer mij,  HEER, UW WEGEN 
leid mij op het juiste  pad  * 
omdat er  ZIJN,  DIE OP MIJ LOEREN 
 
Lever mij niet over * 
aan de willekeur van mijn  ACHTERVOLGERS 
zij treden als valse getuigen op  * 
en hun stem roept ge-WELD OP  TEGEN MIJ 
 
Wie zou ik zijn,  als ik niet  ZOU VERTROUWEN 
dat ik de goedheid van de heer zou ervaren  * 
nog  IN HET LAND DER  LEVENDEN 
 
Wacht in vertrouwen op de heer  * 
met een sterk en stand-VASTIG  HART 
wacht in ver-TROUWEN  OP DE HEER 
 
Ere 
 
 
 


