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1. Zie aan de wa - ter - kant ons staan, op - dat Gods
2. Va - der, wij ken - nen on - ze schuld en heb-ben
3. Je - zus, uw Eerst - ge - bo - ren Zoon, is ’t  die de
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& b ˙̇ ˙ ww ˙̇ œœ œœ ˙̇ ˙̇ œœ œœ ˙̇ ˙̇œ œ
wil ge - schiedt. Zie ons ten doop in ’t wa - ter gaan, zo -
ons be - keerd. O, dat Gij in uw groot ge - duld ons
weg ont - sloot. Zijn bloed wast ons van zon- den schoon en
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& b ˙ ..˙ œœ œœ œœ w ˙̇ œœ œœ ˙̇ ˙̇ ww˙ ˙
als zijn woord ge - biedt, zo - als zijn woord ge - biedt.
stre - ven ac - cep - teert, ons stre - ven ac - cep - teert.
redt ons van de dood, en redt ons van de dood.
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Zie aan de waterkant ons staan

Tekst:  vrij naar anonieme Engelse tekst
Muziek:  Leroy J. Robertson  (1896–1971)

Mormon 9:6
2 Nephi 31:17–20

4.  In het symbolisch watergraf daalt straks de doop’ling neer.
     De oude mens legt hij daar af, hernieuwd verrijst hij weer,
     hernieuwd verrijst hij weer.

5.  Als u gegaan bent door de poort op ’t enge, smalle pad,
     vergast u dan aan Christus’ woord, streef voorwaarts en volhard, 
     streef voorwaarts en volhard.
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