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&# 42 œ œ œ
De wet die

œ œ œ œ
God de Heer je

œ
geeft

&# œ œ
is niet

œ œ œ œ
een lood-zwaar j̇uk,

&# œ œ œ
maar één die

œ œ œ œ
le - ven in zich

œ
heeft

&# œ œ
en vre -

œ œ œ œ
de en ge -

˙
luk.

&# œ œ œ
Je vindt haar

œ œ œ œ
in de he - mel

œ
niet:

&# œ
je

œ œ œ œ
hoeft niet op te

œ œ
stij - gen

&# œ œ œ
om ver van

œ œ œ œ
moei-te en ver -

œ
driet

&# œ
rust

œ œ œ œ
voor je ziel te

œ œ
krij - gen.

1    De wet die God de Heer je geeftDe wet die God de Heer je geeft                1
Bij Deuteronomium 30:11-20  

2   Ze is niet aan de overkant 
     van wijde oceaan: 
     je hoeft voor wijsheid en verstand 
     niet in het schip te gaan 
     om na te speuren wat er leeft 
     op aarde aan gedachten. 
     Het is de Heer, die wijsheid geeft
     wie raad van Hem verwachten. 
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    In ‘t huis van brood, in Bethlehem
3   De wet die God de Heer je geeft 
     ligt binnen je bereik: 
     een wet die zin en richting geeft 
     aan ’t leven dat je leidt. 
     God legt zijn woorden in je mond 
     en in je hart zijn wetten, 
     opdat je wat je hart verstond 
     met vreugde gaat volbrengen. 

4   Dit houdt de Heer, je God, je voor: 
     het leven en de dood. 
     Kies dan het leven! Houd zijn woord 
     tot vriend, tot bondgenoot! 
     Wanneer je luistert naar zijn raad 
     omringt Hij je met leven, 
     maar als je het bij luister͜en láát 
     zal jou de dood omgeven. 

Melodie David de Jong
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