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1. Hoe groot zijt Gij
O Heer’ mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer’ mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer’ mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en
zingt mijn ziel: o Heer’, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)
2. Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
(Refrein 2 x)
3. De Heer’ is mijn herder
Refrein:
De Heer’ is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer’ is mijn herder.
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij.
(Refrein)

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer.
(Refrein)

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Uw goedheid en Uw liefde, Heer’
volgen mij altijd
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid!
(Refrein)

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
(Refrein)

4. Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren 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.
5. Eens als de bazuinen klinken
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.
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 voor goed.
6. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d’ aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
7. Maranatha
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’, hoelang 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’, aanbidt 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!
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!
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem!
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
(Refrein)

