
1.Elk uur elk o- gen- blik. Steun ik op U; Uw
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Elk uur, elk ogenblik

woord al- leen, o Heer ver- troost mij nu. Mijn

bovenstem
sopraan mijn ziel heeft U van

ziel heeft U van

no- de, elk

no- de, elk

uur, elk o- gen-

uur, elk o- gen-

blik!

blik! O,

O, ze- gen mij, mijn

ze- gen mij, mijn

Hei- land! Tot

Hei- land! Tot

U kom

U kom

ik!

ik!

2.Mijn ziel be- hoeft Uw hulp in vreugd' en pijn; Wil el- ke dag, o Heer, na-
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bij mij zijn. Mijn ziel heeft u van no- de, elk uur, elk o- gen- blik! O

ze- gen mij, mijn Hei- land! tot U kom ik! 3.Leer mij Uw wil te doen steeds

meer en meer; wil aan mijn ziel Uw Woord, ver- vul- len Heer! Mijn

ziel heeft U van no- de, elk uur elk o- gen- blik! o ze- gen mij mijn
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Hei- land! tot U kom ik! 4.Mijn ziel zucht steeds naar U. O hei- lig

God! Ik ben Uw ei- gen dom, vol- za- lig lot! Mijn

Mijn ziel heeft U van

ziel heeft U van

no- de, elk

no- de, elk

uur, elk o- gen-

uur, elk o- gen-

blik!

blik! O

O, ze- gen mij mijn

ze- gen mij mijn

Hei- land, tot

Hei- land! tot

U kom

U kom

ik!

ik!

Allrights reserved. Used by permisson.

www.janwissemusicus.nl

© Unisong Music Publishing(expl. Small Stone Media - www.smallstonemedia.com)

Gebruiker
Tekstvak
                                                                  Zichtexemplaar      Wilt u deze compositie graag zingen met uw                       koor? Dat kan!    Neem contact op door een mail te sturen naar                 info@janwissemusicus.nl              

Gebruiker
Notitie
Accepted ingesteld door Gebruiker

Gebruiker
Notitie
Marked ingesteld door Gebruiker




