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7. Sta op, Heer, laat de ze ge- niet
6. De Heer heeft zich aan elk ge toond,-
5. Mijn vij an- den- be drei- gen- mij,
4. Psalm zingt- God, die op Si on- woont,
3. Maar God is ko ning- voor al tijd,-
2. Zo hebt U, Heer, naar hei lig- recht
1. Met heel mijn hart dank ik U, Heer,
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aan ster ve- lin- gen,- maar ge bied-
zich als recht vaar- di- ge- be toond.-
maak van het do den- rijk- mij vrij.
be zingt- Hem, die voor eeu wig- troont.
Hij troont tot in der eeu wig- heid.-
voor ie ders- oog mijn zaak be slecht.-
met vreug de- breng ik U de eer.
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de vol ken- voor U saam te ko men.-
De god de- lo- zen- zijn ge bon- den,-
In Si on- zal ik het ver tel- len,-
Ver telt- de vol ke- ren- zijn da den.-
God is recht vaar- dig- in 't re ge- ren.-
De rech ter- stoel- hebt U be ste- gen.-
Uw won der- da- den- wil ik noe men,-

3

a
dd jj kk kk jj jj kk kk jj jj m

b dd j
j

k
k
k
k

j
j

j
j kk kk jk d k j

j m

Doe hen niet aan uw recht ont ko- men.-
hun net ten- heb ben- hen om won- den.-
bij poort en plein Gods da den- spel len.-
Kla gen- de ar men- Hem hun scha de,-
De vol ken- zal Hij 't oor deel- le ren.-
Uw drei gen- klonk mijn vij and- te gen.-
uw naam bij al le- men sen- roe men.-
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Ver schrik- hen, Heer en maak hen bang,
Om dat- zij God ver ge- ten- zijn,
De vol ken- vie len- in hun kuil
Hij laat het kwaad niet on ge- straft.-
Voor on der- druk- ten- is de Heer
Zijn trots en naam hebt U be slist-
Toen U ver scheen,- o God ge ducht,-
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zo dat- ze we ten- le vens- lang-
wacht hen nu do den- rijk- en pijn.
zij hiel den- net ten- voor mij schuil
El len- di- gen- wordt recht ver schaft.-
een burcht, een fort, een te gen- weer.-
voor eens en al tijd- uit ge- wist.-
zijn al mijn vij an- den- ge vlucht.-
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slechts ster ve- ling- te zijn voor U.
Maar God ver geet- de ar men- nooit,
Hun voe ten- raak ten- daar ver ward,-
Heb me de- lij- den- met mij, Heer,
Wie U in liefd' is toe ge- daan-
Zijn ste den- zijn ge heel- ver gaan-
Zij strui kel- den- en vie len- neer,
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Ver schaf- ons recht Heer, doe het nu!
hun hoop wordt ein de- lijk- vol tooid.-
zij wer den- in hun kwaad be nard.-
zie mijn el len- de,- redt mij weer.
zal on der- uw be scher- ming- staan.
en nie mand- weet van hun be staan.-
zij kwa men- om door U, o Heer.
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