
Lied 413 
(Evangelische Liedbundel) 
 
 1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 Wond're stad zo hoog gebouwd 
 Nimmer heeft men op deez' aarde, 
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 Luist'ren naar zijn liefdestem. 
 Daar geen rouw meer en geen tranen 
 In het nieuw Jeruzalem. 
 
 3. Schoon tehuis voor moede pelgrims  
 Komend uit de zand-woestijn, 
 Waar zij rusten van hun werken 
 Bij de springende fontein. 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 Luist'ren naar zijn liefdestem. 
 Daar geen rouw meer en geen tranen 
 In het nieuw Jeruzalem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 199 
(Johannes de Heer) 
 
1. Eens zal op de grote morgen, 
 klinken het bazuingeschal, 
 dan zal Jezus wederkomen, 
 als de rechter van ’t heelal. 
 Wie zal op die grote morgen, 
 buigen voor die Majesteit? 
 Wie zal op die grote morgen, 
 vluchten voor die heerlijkheid. 
 
 3. Eens zal op de grote morgen, 
 blank en bruin worden vereend; 
 kleur of ras is niet belangrijk, 
 maar Gods gunst aan ons verleend. 
 Wie zal op die grote morgen, 
 buigen voor die Majesteit? 
 Wie zal op die grote morgen, 
 vluchten voor die heerlijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 464  
(Opwekkingsliederen) 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 


