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1. Wat is ’t ge - bed? D’op - rech - te wens, door ons tot
2. Bid - den is ’t sla - ken van een zucht, ja, ’t val - len
3. Bid - den is d’een - voud van een kind, voor ’t he - mel -
4. Bid - den, des chris - tens le - vens - kracht, steekt aan het
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God ge - richt; de war - me gloed van
van een traan; of ’t op - waarts blik - ken
rijk ge - schikt; d’ont - roe - ring van een
godd’ - lijk vuur; geeft hoop bij zorg, in
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in - nig vuur dat hart en ziel ver - licht.
van het oog tot God, die bij kan staan.
eed’ - le geest op wie God liefd’ - rijk blikt.
pijn en smart, en troost in ’t ster - vens - uur.
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Wat is ’t gebed? 100

5. Bidden is steeds des zondaars drang
     als wroeging hem bezit,
     wijl d’eng’len juichen in hun zang
     en roepen: Zie, hij bidt!

6.  Bidden vereent Gods heilig volk
     in woord en daad, verstand.
     Zij naad’ren tot elkaar en God,
     want bidden schept een band.

7.  Niet slechts op aarde is ’t gebed:
     ook pleit voor ons de Geest,
     en Jezus, bij des Vaders troon,
     wiens liefde ons geneest.

8.  Gij die tot God ons naad’ren doet,
     ’t Waarheidslicht immermeer,
     ook Gij vondt in gebed uw kracht.
     O, leer ons bidden, Heer!
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