The Last Post
Wilt heden nu treden
(A capella)
Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieven namens ere,
Die daar nu onzen vijand slaat terneer.
Ter eren ons Heren wilt al uw dagen,
dit wonder bijzonder gedenken toch,
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
Gelukkig is het land
Gelukkig is het land
Dat God de Heer beschermt
Als daar met moord en brand
De vijand rondom zwermt
En dat men meent: hij zal
‘t Schier overwinnen al
Dat dan, dat dan, dat dan,
Hij zelf komt tot de val.
Gedankt moet zijn de Heer
De God die eeuwig leeft
Dat Hij ons ‘t Zijner eer
Weer overwinning geeft
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gebracht
O, Heer, O, Heer, O, Heer
Hoe groot is Uwer macht.

O God, Die droeg ons voorgeslacht
(allen)
O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
(vrouwen)
De schaduw van Uw troon omsloot
Uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
(mannen)
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
(allen)
O God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Psalm 124 vers 1 en 4
Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan

(met bovenstem)
W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.
Toespraak dominee
Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
(met bovenstem)
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

