
85

T: A.de Vries / M: Maistre Pierre

Copyright © A. de Vries
http://www.baptistengemeente.info

7. Ook geeft de Heer ons voor spoed- naar zijn woord, dan brengt het land zijn
6. Vre de- en recht, die hech ten- zich aan een;- in die om hel- zing-
5. Wie aan de Heer zijn diep re spect- be tuigt,- komt Hij be vrij- den-
4. Toon ons uw lief de,- Heer, be vrijd- ons nu. Luis te- ren- wil ik
3. Duurt dan, o Heer, uw woe de- al tijd- voort, hoort heel ons na ge- -
2. U hebt uw wrok en woe de- weg ge- daan.- Her stel- ons Heer, laat
1. U was be gaan,- Heer, met uw volk, uw land. U keer de- Is r'els-
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rij ke- oog sten- voort. Ge rech- tig- heid- gaat voor de He re- uit,
wor den- zij tot één. Zo groeit er trouw uit d' aar de- tot Gods eer,
elk die voor Hem buigt. Zijn heer lijk- heid- vindt woon plaats- in ons land.
naar het woord van U. God spreekt van vre de- voor zijn volk wan neer-
slacht- uw oor deels- woord?- Breng ons op nieuw- tot le ven,- U ter eer.
ons in vrij heid- staan. Neem weg uw toom, her geef- ons on ze- eer;
lot met ster ke- hand. Ver ge- ven- hebt U al le- zon de- schuld-
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Zo dat- de weg zich voor de Heer ont sluit.-
Gods recht daalt vol op- uit de he mel- neer.
Dan gaan daar trouw en lief de- hand in hand.
het af stand- doet van 't dwa ze- van wel eer.-
In U ver heugt- zich dan uw volk, o Heer.
kom ons be vrij- den,- U bent on ze- Heer.
en met uw lief de- man- tel- gans om huld.-
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