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6. Want God, de Heer, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild.
5. O God, ons schild, wil met ons gaan, zie uw ge zalf- de- gun stig- aan.
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog ge richt- naar Si ons- oord.
3. Wel za- lig- hij die al zijn kracht en hulp al leen- van U ver wacht,-
2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwa luw- legt haar jon gen- neer
1. Hoe lief lijk- is uw huis, o Heer! O God, U weet hoe ik be geer-
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Eer en ge na- de- zal Hij ge ven.- U zult het goe de- niet, o Heer,
Wij rei zen- naar uw stad, o ko ning.- Eén dag is in uw huis mij meer
Daar zul len- zij voor God ver schij- nen.- O, Heer der le ger- scha- ren,- let
zijn hart kent de ge baan- de- we gen.- Een dal, ge bla- kerd- door de zon,
bij uw al ta- ren- in uw wo ning.- Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer.
bij U te wo nen- in uw ho ven.- U weet hoe heim wee- mij be vangt,-
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ont hou- den- hun die tot uw eer steeds in op recht- heid- voor U le ven.-
dan dui zend- zon der- U, o Heer. Ik wil nog lie ver- bij uw wo ning-
op mijn oot moe- dig- smeek ge- bed,- laat mij niet op de weg ver kwij- nen!-
ont sluit- voor hen zelfs bron op bron en op hen daalt een mil de- re gen.-
Want daar is vre de;- ik be geer- bij U te zijn, mijn God en ko ning!-
om dat- ge heel- mijn hart ver langt- U in uw hei lig- dom- te lo ven.-
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Wel za- lig,- Heer, wie op U bouwt en zich ge heel- U toe ver- trouwt.-
al leen- maar aan de drem pel- staan dan bij de bo zen- bin nen- gaan.
O He re,- neig tot mij uw oor, o Ja cobs- God, geef mij ge hoor.-
Zij wor den- door uw o ver- vloed- ge sterkt- met nieu we- le vens- moed.-
Wel za- lig- wie daar wo nen- mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.
'k Ga ju be- lend- God te ge- moet,- die leeft en mij ook Ie ven- doet.
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