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7. 0 Heer, ver hef- U in uw kracht. Wij zul len- U dan prij zen,-
6. Al wat men te gen- U be raamt- is slechts een ij del- po gen;-
5. Uw rech ter- hand- ver schijnt- met kracht en zal uw ha ters- vin den,-
4. U bent het, Heer, die hem ver blijdt;- op U is zijn ver trou- wen,-
3. Hij heeft het le ven- U ge vraagd,- U hebt aan hem ge ge- ven-
2. U schenkt de vorst wat U be looft- en treedt hem met uw ze gen-
1. O Heer, de ko ning- is ver blijd.- Hoe juicht hij om uw sterk te,-
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U al tijd- eer be wij- zen.- Be zin- gen- zul len- wij uw macht,
zij zul len- niets ver mo- gen.- De vij and- vlucht ge heel- be schaamd,-
uw vuur zal hen ver slin- den.- Ja, U ver delgt- hun na ge- slacht,-
wie hem ook mag be nau- wen.- Want door uw goe der- tie- ren- heid-
een on ver- gank'- lijk- le ven.- U zorgt dat hem een toe komst- daagt,
op al zijn pa den- te gen.- Uw ei gen- hand plaatst op zijn hoofd
het heil dat U be werk- te.- Zijn har ten- wens- werd werk' lijk- heid,-
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U lo ven- le vens- lang- met psalm en lof ge- zang.-
daar U op zijn ge zicht- uw pij len- hebt ge richt.-
zo dat- geen men sen- kind- een spoor nog van hen vindt.
staat hij on wan- kel- baar,- zelfs in het grootst ge vaar.-
vol eer en ma jes- teit,- vol vreugd' en heer lijk- heid.-
als kost baar- eer be- toon- een gou den- ko nings- kroon.-
de be de- van uw knecht hebt U hem niet ont zegd.-
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