
Sing-in light 26-06 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

Met diep ontzag – Opw. 707 

U bent mooier dan ik kan omschrijven 

of vatten in een woord. 

Te wonderlijk om te begrijpen 

als niets ooit gezien of ooit gehoord. 

Wie doorgrondt Uw oneindige wijsheid? 

Wie de liefde die U ons betoont? 

U bent mooier dan ik kan omschrijven, 

Majesteit, Die zit op de troon. 

En met diep ontzag aanbid ik U, 

met diep ontzag aanbid ik U. 

Heilig God, ik zing mijn loflied nu 

met diep ontzag voor U. 

Opening 

Een toekomst vol van hoop – Sela 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U Die alles overziet. 

Refrein 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand ander, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

Refrein 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

Refrein (3x) 

Nu gaan de bloemen nog dood – WK 223 

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 wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

Nu ben je soms nog alleen. 

Nu moet je soms nog huilen 

en als je weg wilt schuilen, 

kun je haast nergens heen 

Refrein 

Nu heb je nooit genoeg. 

Nu blijf je steeds iets missen 

en in het ongewisse 

of je ooit krijgt wat je vroeg. 

Refrein 

Daar is geen zon en geen maan. 

Daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten 

vol van Zijn heerlijkheid staan. 

Refrein 

Daar is geen dorst of verdriet. 

Daar zal God ons omgeven. 

Daar is gelukkig leven 

en het eindigt niet. 

Refrein 

Er is een dag – NOTH 393 

Er is een dag, 

waar al wat leeft al lang op wacht, 

een dag van blijdschap, 

als heel de schepping wordt bevrijd. 

En op die dag, 

dan komt de Heer en haalt Zijn bruid, 

die rein en stralend 

opgaat in Zijn heerlijkheid. 

Er klinkt geschal, 

wanneer de graven opengaan 

en doden opstaan, 



voor eeuwig levend door Zijn kracht. 

Hun aardse tent 

wordt nu bekleed met heerlijkheid, 

de dood verzwolgen, 

overwonnen voor altijd. 

Refrein 

Spoedig zullen wij Hem zien 

en voor altijd op Hem lijken 

en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 

Nooit meer tranen, nooit meer pijn; 

want wij zullen met Hem leven 

in Zijn nabijheid, voor altijd. 

Amen, amen! 

Dus kijk omhoog 

en zie wat nog verborgen is, 

maar wat beloofd is, 

dat blijft in alle eeuwigheid. 

En als je lijdt, 

weet dat het maar voor even is. 

Als Jezus terugkomt, 

deel je in Zijn heerlijkheid. 

Refrein (2x) 

Amen! 

Tot aan die dag – NOTH 397 

Ooit komt er een dag 

dat de hemel openbreekt 

en de doden zullen opstaan. 

Ooit komt er een dag 

dat U terugkomt op de wolk 

en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon. 

Refrein 

Maar tot aan die dag 

wil ik weten wie U bent, 

wil ik leven dicht bij U 

en mij geven in aanbidding. 

Tot aan die dag 

wil ik horen wat U zegt 

en Uw woorden tot mij nemen 

als een kostbaar geschenk. 

Tot aan die dag! 

Ooit zal het zo zijn 

dat we leven in een stad 

waar geen pijn en geen verdriet is. 

Ooit zal het zo zijn 

als we komen in die stad 

dat de Vader onze tranen wist. 

Refrein 

Ik verlang zo naar de dag 

dat ik neerkniel aan Uw voeten 

en ik U mag herkennen aan Uw stem. 

En als we samen hand in hand 

het hemels paradijs betreden, 

zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 

Refrein (2x) 

Meditatie: Openbaring 21: 1-8 

Lichtstad met uw paarlen poorten 

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 liefdesstem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 

Heilig oord vol licht en glorie 

waar de boom des levens bloeit 

en de stroom van levend water 

door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein 

Schoon tehuis voor moede pelgrims 

komend uit de zandwoestijn, 

waar zij rusten van hun werken 

bij de springende fontein 

Refrein 

Wat een vreugde zal dat wezen 

straks vereend te zijn met Hem 

in die stad met paarlen poorten 

in het nieuw Jeruzalem. 

Refrein 

Eens, als de bazuinen klinken – NOTH 392 

Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 



rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is Uw pleit beslecht. 

Scheurt het voorhang van de wolken, 

wordt Uw aangezicht onthuld, 

vaart de tijding door de volken 

dat Gij alles richten zult: 

Heer, dan is de dood verzwolgen, 

want de schriften zijn vervuld. 

Roep de doden tot getuigen 

dat Gij van oudsher regeert, 

roep hen die men dwong te zwijgen, 

die de wereld heeft geweerd, 

richt omhoog wat wist te buigen, 

kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 

Als de graven openbreken 

en de mensenstroom vangt aan 

om de loftrompet te steken 

en Uw hofstad in te gaan: 

Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

want de traagheid grijpt ons aan. 

Mensen, komt Uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken, 

nieuw wordt alle creatuur. 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het Woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gist’ren, heden, 

komt voor eens en komt voorgoed! 

Jezus leeft in eeuwigheid – NOTH 395 

Refrein 1 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor Zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

Refrein 1 

Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

Heffen wij dit loflied aan: 

Refrein 2 

Jezus komt in heerlijkheid, 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

In de hemel is de Heer – NOTH 394 

In de hemel is de Heer 

en Zijn glans is als kristal. 

Hij is de Heilige van God 

en Hij heerst over ’t heelal. 

Er is kracht in Zijn Woord, 

als de waat’ren bruist Zijn stem, 

als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van Zijn trouw. 

Refrein 

En aan U alle macht, 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof, want U regeert! 

Miljoenen in gereedheid, 

staan de engelen om Zijn troon. 

Verbijsterend Zijn sieraad 

en de schoonheid van Zijn kroon. 

Er is kracht in Zijn Woord, 

als de waat’ren bruist Zijn stem, 

als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van Zijn trouw. 

Refrein (2x) 

U regeert in onze harten, (    ) 

U regeert over ’t heelal, (    ) 

U regeert in ons leven,  (2x) 

U regeert overal!  (    ) 

Er is kracht in Zijn Woord, 

als de waat’ren bruist Zijn stem, 

als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van Zijn trouw. 

Refrein (3x) 



U regeert! 

Maranatha – Sela 

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 

zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 

Komt de tijd dat alles anders wordt, 

er geen tranen en geen rouw meer zijn? 

Iedereen zal zien hoe Jezus komt 

op de wolken met bazuingeschal. 

Vol van luister, stralend als de zon; 

Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 

Refrein 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

Heer, wij zien met groot verlangen uit 

naar het eeuwig Koninkrijk van God. 

Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 

met haar bruidegom verenigd wordt. 

Refrein 

Hef je handen op en kijk omhoog. 

Prijs de Heer, aanbid Hem met ontzag, 

met een brandend hart vervuld van hoop. 

Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 

Refrein 

Niets is beter dan bij U te zijn. 

Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

Wat de toekomst brengen moge – NOTH 399 

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand, 

moedig sla ik dus de ogen, 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, 

Vader, wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, 

met een rustig, kalme moed! 

Heer, ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand’len, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in Uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 


