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8. Laat ons des He ren- lof ont vou- wen.-
7. Zijn ster ke- arm be schermt- de vro men.-
6. Geen ko ning- kan zich zelf- be vrij- den-
5. De gro te- schep per- al ler- din gen-
4. Al wat de vol ken- ook be den- ken,-
3. God sprak en op zijn woord ont ston- den-
2. Het woord des He ren- is waar ach- tig,-
1. Zingt vro lijk- looft de naam des He ren,-
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In Hem ver blijdt- zich ons ge moed,-
God redt hun zie len- van de dood.
door le ger- macht- of door ge weld.-
be ziet- van uit- het he mels- licht
de Heer ver breekt- hun al ler- raad.
de he me- len- en al hun heer.
God is ge trouw- in wat Hij doet.
recht vaar- di- gen,- brengt God uw dank.
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om dat- wij op zijn naam ver trou- wen,-
Hij zal hen nim mer- om doen ko men,-

Geen paard, hoe sterk ook bij het strij den,-
de gang van al le- ster ve- lin- gen,-

Maar nie mand- kan Gods raad ooit kren ken,-
Hij heeft de wa ter- vloed- ge bon- den,-
Zijn recht is rein, zijn oor deel- krach tig.-
Het past op rech- ten- Hem te e ren,-
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die naam zo hei lig,- groot en goed. Zend, o gro te- ko ning,-
zelfs niet in tijd van hon gers- nood.- In de groot ste- smar ten-
geeft o ver- win- ning- aan een held. Maar het oog des He ren-
niets is be dekt- voor zijn ge zicht.- Hij vormt al le- har ten,-
die o ver- al le- tij den- gaat. Za lig- wie Hem e ren,-
legt die in voor raad- ka- mers- neer. Wie op aar de- le ven,-
Hij eist op recht- heid- van ge moed.- Ie der- moet Hem e ren,-
met een nieuw lied bij ci ter- klank.- La ten- stem en sna ren-
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uit uw he mel- wo- ning- uw ge na- de- neer.
blij ven- on ze- har ten- in de Heer ge rust.-
ziet hen die Hem e ren,- 't volk dat Hem ver wacht.-
kent hun vreugd en smar ten,- weet hoe men sen- zijn.
't volk voor wie de He re- God der go den- is;
moe ten- voor Hem be ven.- Hij spreekt, zie, het staat.
want de gunst des He ren- is a lom- ver spreid.-
tot die lof zich pa ren.- Looft Hem, prijst de Heer.
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Wij, die U be lij- den,- ons in U ver blij- den,- ho pen- op U, Heer.
'k Zal Hem nooit ver ge- ten,- Hem mijn hel per- he ten,- al mijn hoop en lust.
Al len- die Hem vre zen,- zal Hij al tijd- we zen- tot een steun en kracht.
Hij door grondt- hun da den,- weet wat zij be ra- den,- kent hen, groot en klein.

't volk dat Hij te vo- ren- voor zich heeft ver ko- ren- als zijn er fe- nis.-
Hij ge biedt- en 't is er. Niets is er ge wis- ser- dan des He ren- raad.
O ver- al- aan schou- wen- zij, die op Hem bou wen,- zijn goed gun- stig- heid.-

Psalm zingt,- ju belt- al len,- laat ba zui- nen- schal len,- jui chend- tot Gods eer.
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