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DANKLIED. 
WYze: R o o r n ~  blijdschap 

Woorden van: M. W .  v m  Vugf  
Wijze: ,,Am Ut, O K&g der f i u ~ ” *  

Woorden van F, f ;  Weber. 

Democraten, dat zijn wij met ziel en harte. 
Katholieken in merg en in been, 

’t Leed van ons volk gaat ons ter harte 
Wij vragen: ,,Regering, waar moet dat heen?” 

Vrienden vooniit! te samen gestreden. 
Ons mooie doel is de K.D.P. 

De sterken strijden voor de zwakken ) bis, 

Roomsen! waarom blijft gij zo dralen? 
Waarom komt gij niet in onze rij? 

Waarom dat talmen en dat dwalen? 
Strijdt met on6 mede zij aan zij, 

Vrienden vooruit! thans één van willen, 
Wordt strijders in de K.D.P. 

Want 6én van hart e n  één van willen 
Brengt ook het kunnen met zich mee. 

Aan U, O Koning der eeuwen, 
Aan U deze eerlte toon. 

Dit lied zij geheel u tW W e  
Trots schimp en smaad en hoon. 

Gij hebt ons nog n~maer verlaten 
Gij waart onze steuo ui trots. 

Laat ‘s werelds g d t  0nJ haten, 
Wij strijden t&&X Gods- 

De strijd, dien Gg vQ€W is machtig- 
Het doel van dien karup is schoon. 

Uw lijdm en &&I maakt O n s  haChH9 
En Uw Zegen zij 0119 1oon. 

Wij wenschen een zdiver meven 
. Van de ieer, met UW Bloed be tdd?  
Uw machtige steun bij 0119 StreV- 

Heeft steeds onze krachten gestaald. 

Dat brengt ons Christus’ zegen mee. ) _ I  

Wacht toch niet langer, de zwakken smeken; 
Vragen de sterken, om hen bij te staan, 

NU moet het uit zijn met al die pr&efi, 
Nu is het tijd, dus de daad nu gedaan, 

Vrienden vooruit ! wordt allen strijders, 
Ons ideaal staaf op het spel, 

De K.D.P. vecht voor mensenrechten, 
zij heeff begrepen Christus’ bevel. 
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