Lvdk 61 Een hereboer har op zien laand

1 Koor Een hereboer har op zien laand
een hof met beste droeven plaant.
Een wienpers kwam, een stiekelhege,
zo heul e mèens en dieren tegen.
Hij zette ’n toren as een fort,
verpachtte hum en gung toen vort.
Om, as de hof zien vrucht har draogen,
zien andeel daorvan op te vraogen.
Almaol Dat wat de hof zal draogen heurt oons allent.
Wel um de pacht komp vraogen die stuurt wij hen.
God gung te lang al leden uut oons bestaon.
God is in ieuwigheden op zwarftocht gaon.
2 Koor Wij hebt Gods laand al hiel lang pacht
en nooit meer an de rente dacht.
En wel om vruchten duurde vraogen
die heb wij grepen en slim slaogen.
Met stienen kreeg de volle laog
die deed wat God hum zölf had vraogd
Maor nog altied zit het niet tegen,
gien aander hef de hof nog kregen.
Almaol Dat wat de hof zal draogen
heurt oons allent.
Wel om de pacht komp vraogen
die stuur wij hen.
God gung te lang al leden
uut oons bestaon.
God is in ieuwigheden
op zwarftocht gaon.
3 Koor Ach, Here God, wat wol ie nog?
Stuur Ie joen Zeun? Ie kent oons toch?
Ie weet toch hoe wij met Hum deden,
wij Hum net as de rest verdeden?
Veur dood smiet wij Hum uut de hof
en neemt Hum zo zien arfdeel of.
Dan kan gien ien oons meer bedreigen
en wordt de droevenhof oons eigen.
Almaol Zul ie joen recht hernemen,
Heer, oons de hof,
al wat wij hebt ontnemen?
Rest oons nog stof?
Krieg wij nou oons andeel niet
as deelgenoot
en komt as zundaors uut de tied
een kwaode dood?
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