'N

O U LIED W A T M ET D IE KOM S V A N
Ds. D. V A N DER H O FF GEM A A K IS.

Toe ds. D. van der Hoff begin Augustus 1853 op Rustenburg
verwelkom is, is die volgende lied vir hierdie geleentheid vervaardig
om gesing te word:
T o i d e G e m e e n fe .

De daagraad lang door ons verwacht.
Is eindelijk aangebroken!
Verdrongen is de duistre nacht:
Gods heilig woord wordt weer gesproken.
W ij hebben lang, ja jaren lang.
Naar trouwe herders zitten smachten.
En 't viel ons somtijds ook zeer bang,
Vergeefs er altyd naar te wachten!
Vervuld is thans onze hoogste wensch,
De preidkant van der Hoff is aangekomen!
Ten laatsten zien w in hem den mensch,
Die ons verlangen zal bekroonen.
Voor ons verliet hij 't Vaderland,
Voor ons waagt hij zijn leven!
Geleid door Gods almachtige hand.
Kon hem de zee noch wind doen beven.
Een eigen Leeraar is uit Holland
Op ons verzoek hier aangekomen!
Nu eerst zal in ons vrije land,
De liefde met eendragt zamen wonen.
Dus driemaal welkom in Afrika
Mogen we onze Leeraar heeten;
Dat het hem hier voorspoedig ga,
Is onzer alle beden!
Tof den Leeraar.
God de Heer zelf bekrone uw werk
Met zijn onmisbare zegen!
Hij make u getrouw en sterk
Hij zelf leide uwe wegen.
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W ij danken u in 's Heeren naam
Dat ge u geroepen voelde
Om de woeste golven over te gaan.
Dat uw ijver nooit verkoelde!
W ij danken God voor uw behoud!
Hij was 't, die u geleidde.
W ij hebben steeds op God gebouwd :
Hij maakt ons nu ook blijde.
Nog eens dan welkom dierbre man
ïn deze verre landen.
Hoewel wij u niet beloonen kan
Ons hart kent geen banden!
Tof de Gemeenie.
Komt Vrienden dankt d Algoede God!
Hij wilde ons gebed verhooren!
Hij, Hij alleen bestuurd' ons lot.
Hij heeft zijn Dienaar uitverkoren.
Onze blijdschap is ten top gestegen!
Een heuglijk tijdstip lacht ons aan,
W ij hebben onze wensch verkregen.
Deez' heiige dag toont het ons aan!
Zingt gij afgelegen landen
Zingt gij verste volken, zingt,
Jezus reikt u zelf de handen.
Volken hoort! Zijn heilstem dringt
Ook in 't einde tot u door!
Al wat leeft dankt Hem daarvoor!

PSALM

134:3.

(Dit moet gezongen worden door de Gemeente).
Dat's Heeren zegen op u daal
Zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal zijn naam ter eer.
Loof loof dan aller Heeren Heer!

