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8. Keer weer, o God der le ger- scha- ren.- Aan schouw- wat ons is we der- va- ren.-
7. Waar om- hebt Gij zijn muur door bro- ken,- is hij van vei lig- heid- ver sto- ken?-
6. Hij dek te- ber gen- met zijn ran den,- gaf koe le- scha duw- aan hun flan ken.-
5. Ge denk- hoe Gij in vroe ger- ja ren- voor ons geen volk hebt wil len- spa ren.-
4. Door al len- die ron dom- ons wo nen,- laat Gij ons on ge- hin- derd- ho nen.-
3. O He re,- God der le ger- scha- ren,- komt nooit uw gram schap- tot be da- ren?-

2. Kom E fra- ïm- uw sterk te- to nen,- doe Ben ja- min- weer vei lig- wo nen.-
1. O her der,- die uw volk wilt lei den,- als scha pen- Is ra- el- wilt wei den,-
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Her stel- uw wijn stok- door uw hand, de stek die Gij eens hebt ge plant.-
Nu plukt men vrij zijn rij pe- vrucht. De e ver- teis tert- hem ge ducht.-
Zijn twij gen- klom men- voor uw oog zelfs bo ven- ce ders- naar om hoog.-
Uw wijn stok- uit E gyp- te- land- hebt Gij in dit ge bied- ge plant,-
Zie, hoe de vij and- ons be spot.- Her stel- ons door uw macht, o God.
Hoor hoe uw volk U smeekt in nood. Gij, die hen voedt met tra nen- brood,-
Be vrijd- Ma nas- se,- wend ons lot, kom tot ons met uw heil, o God.
die Jo zef- als uw kud de- hoedt, ver hoor- ons, He re,- wees ons goed.
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Ge denk- de zoon die Gij be mint- en groot bracht- als uw ei     gen  kind.
Hij kwijnt ge schon- den- door ge weld- van wat zich roert in woud     en  veld.
Zijn tak ken- reik ten- tot het strand, zijn scheu ten- tot het stro     men  land.
de bo dem- voor hem toe be- reid,- hem daar doen groe ien- rijk     en  wijd.
Ver los- ons, toon ons 't lief lijk- licht van uw ver troos- tend- aan     ge  zicht.
Gij schenkt hun steeds een o ver- vloed- van tra nen,- die Gij drin     ken  doet.
Ver los- ons, toon ons 't lief lijk- licht van uw ver troos- tend- aan     ge  - zicht.
Gij, die uw troon op che rubs- sticht, ver schijn- ons in uw blin     kend  licht.
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