
  



De stad met paarlen poorten (Lied 413; Evangelisch Liedbundel) 

 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Refrein. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein. 
 

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 

Komend uit de zand-woestijn, 

Waar zij rusten van hun werken 

Bij de springende fontein. 

Refrein. 
 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 

Refrein. 

 

 

 

 

 
 

Stil maar, wacht maar (Lied 889; Johannes de Heer) 

 

1. Nu gaan de bloemen nog dood.  

Nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder  

water en zonder brood. 
 

Refrein: 

Stil maar, wacht maar, alles word nieuw,  

de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles word nieuw,  

de hemel en de aarde. 
 

2. Nu ben je soms nog alleen.  

Nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen,  

kun je haast nergens heen. (Refrein) 
 

3. Nu heb je nooit genoeg.  

Nu blijf je steeds iets missen. 

En in het ongewisse  

of je ooit krijgt wat je vroeg. (Refrein) 
 

4. Daar is geen zon en geen maan.  

Daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten  

vol van heerlijkheid staan. (Refrein) 
 

5. Daar is geen dorst of verdriet.  

Daar zal God ons omgeven. 

Daar is gelukkig leven  

en het eindigt niet. (Refrein) 
 

6. Zing voor de eeuwige dag.  

Zingt voor Zijn komst en zeg: Amen. 

Zingt voor de Heer die ons samen,  

daar al voor eeuwigheid zag. (Refrein) 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 110 vers 1, 3 en 4 (Zingende Gezegend) 
 

1 Die waarlijk mens geworden zijt, 

om onder ons te wonen 

en alle volken, wereldwijd, 

uw tederheid te tonen - 

verbazingwekkend, zo dichtbij 

komt Gij tot ons, komt Gij tot mij, 

ons lijden zult Gij lonen! 
 

3 Die waarlijk mens geworden zijt 

om muren af te breken, 

de dwaze dwang die volken scheidt, 

de drang het kwaad te wreken - 

verbazingwekkend, zo dichtbij 

komt Gij tot ons, komt Gij tot mij, 

uw vlam zal vuur ontsteken! 
 

4 Die waarlijk mens geworden zijt, 

ons redt van de demonen, 

U zij de lof, de heerlijkheid, 

de glans van gouden kronen! 

Verbazingwekkend, zo dichtbij 

komt Gij tot ons, komt Gij tot mij - 

U wil ik eer betonen! 

 


