
 
 

 

 
 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

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? 
  
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tienduizend redenen 

(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 

Maranatha 
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Jeugdvereniging Hagestein –  
Hoef en Haag 

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. 
  
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! 
  
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! 



De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond 
't is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond. 
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af 
't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf. 
 
Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één. 
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen 
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil'ge dis 
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is 
 
God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt 
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. 
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang? 
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang. 
 
 
 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht 
Als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
 
 
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 
 
Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden Godsstad vloeit 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar Zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 

 

De kerk van alle tijden 

Wees mijn verlangen 

Lichtstad  (indien mogelijk staande) 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, ) 
Getooid als een bruid ) 
Gaat mijn verlangen ) 2x 
Nog meer naar U uit. ) 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 


