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ALGEHELE MUZIKALE LEIDING: 

Peter Burger 



Tebe Poem 
‘Voor u zingen wij’ 



Tebe poem,  
tebe blagoslavim, 
tebe blagodarim, 

gospodi. 
(2 keer) 

Voor U zingen wij. 
Wij zingen U de glorie 

Wij zijn dankbaar o God 
Ons gebed is voor onze Heer 



Ie molimtisja Bozenas. 
Bozenas. 

(2 keer) 

Voor U zingen wij. 
Wij zingen U de glorie 

Wij zijn dankbaar o God 
Ons gebed is voor onze Heer 



Molim tisja Bozenas. 

Voor U zingen wij. 
Wij zingen U de glorie 

Wij zijn dankbaar o God 
Ons gebed is voor onze Heer 



Psalm 118 
SAMENZANG 



Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 



Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 



Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijs ik tot in eeuwigheid. 



Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 



Opening 



Geloofd zij onze God! 



Geloofd zij onze God;  
geprezen zij Zijn Naam. 
Loof Hem om Wie Hij is;  
om wat Hij heeft gedaan. 



Geloofd zij onze God;  
Hem zij de heerlijkheid, 

de lof, de eer; van nu af aan  
tot in de eeuwigheid. 



Gezegend is de mens  
die op de Heere bouwt; 
die altijd met Hem leeft;  
zich aan Hem  
toevertrouwt. 



Aan God zij alle eer;  
aan God zij alle eer. 

Hij alleen geeft ware vreugde.  
Hij alleen is onze Heer. 



Laat ons tot zegen zijn  
voor mensen om ons heen; 

getuigen van de hoop  
die is in God alleen. 



Heer, houd ons dicht bij U  
en leid ons aan Uw hand 

totdat wij bij U zullen zijn  
in het hemels Vaderland. 



Geloofd zij onze God;  
geprezen zij Zijn Naam. 
Loof Hem om Wie Hij is;  
om wat Hij heeft gedaan. 



Geloofd zij onze God;  
Hem zij de heerlijkheid, 

de lof, de eer; van nu af aan  
tot in de eeuwigheid. 



Halleluja! Amen! 



Glorie aan God 
SAMENZANG 



Glorie aan God!  
(4 keer) 



Lof zij de Heer,  
Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam  
dat regeert tot in eeuwigheid. 



Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus. 



Groot is zijn troon,  
eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. 



Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 



Glorie aan God!  
(4 keer) 



Kondigt het aan,  
door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard'  
wordt vervuld van zijn glorie! 



Satan, hij beeft,  
want hij weet: Jezus leeft! 

Hij's verslagen,  
het Lam troont voor eeuwig! 



Jezus is Heer,  
Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. 



Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 



Glorie aan God!  
(4 keer) 



Heersen met Hem  
op de troon en Zijn stem, 

spreekt van liefde,  
vervult ons met glorie. 



Heilig en vrij  
alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God,  
lof, aanbidding: 



Waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. 



Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 



Glorie aan God!  
(4 keer) 



Terugblik 
25 jaar 

Mw. B. Bloot 



It is well 



When peace, like a river,  
attendeth my way, 

When sorrows like sea billows roll; 
 

Als stromen van vrede 
of stormen van zorg 

mij met golven omringen; 



Whatever my lot,  
Thou hast taught me to say, 

It is well, it is well with my soul. 
 

Wat mij ook overkomt, 
U hebt mij geleerd te zeggen:  

er is rust in mijn ziel. 



It is well with my soul, 
It is well, it is well with my soul. 

 
Er is rust in mijn ziel. 

Er is rust, er is rust in mijn ziel. 



My sin—oh, the bliss  
of this glorious thought!— 

My sin, not in part but the whole… 
 

Wat een geweldige wetenschap,  
dat mijn zonden, 

niet voor een deel maar geheel, 



…is nailed to the cross,  
and I bear it no more, 

Praise the Lord,  
praise the Lord, O my soul! 

 
…aan het kruis zijn genageld, 

en van mijn schouders zijn genomen: 
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel. 



It is well with my soul, 
It is well, it is well with my soul. 

 
Er is rust in mijn ziel. 

Er is rust, er is rust in mijn ziel. 



And Lord, haste the day  
when the faith shall be sight, 

The clouds be rolled back as a scroll; 
 

En, Heer’, de dag is nabij  
dat mijn geloof  

zal veranderen in aanschouwen, 
de hemel zal wegrollen als een kleed, 



The trump shall resound,  
and the Lord shall descend, 

Even so, it is well with my soul. 
 

de bazuin zal klinken en  
mijn Heer zal neerdalen, 

en juist dan is er rust in mijn ziel. 



It is well with my soul, 
It is well, it is well with my soul. 

 
Er is rust in mijn ziel. 

Er is rust, er is rust in mijn ziel. 



Ik zal er zijn 



Hoe wonderlijk mooi  
is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig  
deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U:  

wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’  

en ‘Ik zal er zijn’. 



Een boog in de wolken  
als teken van trouw, 

staat boven mijn leven,  
zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde,  
maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig,  
U die mij ziet. 



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 



‘Ik ben die Ik ben’  
is Uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend,  
ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’,  

en ‘Ik zal er zijn’. 



O Naam aller namen,  
aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden  
van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven,  
geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen,  
dicht bij U zijn. 



‘Ik ben die Ik ben’  
is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend,  
ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’,  

en ‘Ik zal er zijn’. 



Inleiding Oratorium 
Ds. J.B. Alblas 



Een Stad  
van vrede  
is nabij 
PROLOOG 



Een stad van vrede is nabij, 
een nieuwe morgen gloort. 

Daar is geen oorlog of geweld, 
geen wanklank wordt gehoord. 



De straten zijn van  
zuiver goud, 

de muren diamant. 
Door poorten  

die steeds  
open staan, 

stroomt volk  
van alle kant. 

 



De Heer troont midden in de stad, 
Zijn licht schijnt overal. 

De tuin die in haar midden staat,  
geeft vruchten zonder tal. 



Een stad van vrede is nabij, 
een nieuwe morgen gloort. 

Daar is geen oorlog of geweld, 
geen wanklank wordt gehoord. 



Er is een stad waar liefde woont, 
geen oorlog zal er zijn. 

Geluk wordt daar nooit meer verstoord, 
door tranen of door pijn. 



Dat is de stad waar ik op hoop, 
ze komt al naderbij. 

Voor al Zijn kind’ren is er plaats, 
ze is voor jou en mij. 



Er is een stad waar liefde woont, 
geen oorlog zal er zijn. 

Geluk wordt daar nooit meer verstoord, 
door tranen of door pijn. 



Er is een plaats waar liefde woont, 
geen oorlog zal er zijn. 



Geluk wordt daar 
nooit meer 
verstoord, 
door tranen  
of door pijn. 
 



Verteller 



Visioen 



Johannes ziet de stoet, 
van verloste mensen komen 

en ontelbaar samenstromen. 
Johannes ziet de stoet. 
Alle volken, alle talen, 

wuivend palmen voor de troon 
van het Lam, de Mensenzoon. 



Johannes ziet de stoet. 
Het heil komt van God, 

God op Zijn troon 
en van het Lam. 



Johannes ziet ze staan, 
in hun witgewassen kleren, 

waar zij dag en nacht Hem eren. 
Johannes ziet ze staan. 

Zonder pijn en zonder lijden, 
want het Lam dat Zelf hen weidt, 
heeft voor hen een tent gespreid. 



Johannes ziet ze gaan. 
Het heil komt van God, 

God op Zijn troon 
en van het Lam. 



Johannes ziet ze gaan, 
naar de bronnen van het Leven, 
die het Lam Zijn volk wil geven, 



Johannes ziet ze gaan, 
frisse stromen, levend water 

en Hij draagt hen naar omhoog, 
waar God zelf hun tranen droogt. 



Johannes ziet ze gaan. 
Het heil komt van God, 

God op Zijn troon 
en van het Lam. 



Verteller 



Klaaglied over  
Jeruzalem 



Jeruzalem, Jeruzalem,  
de stad van Israëls koning. 

Waar vrede en gerechtigheid  
voor altijd zouden wonen. 



Daar waar het huis door God bewoond, 
hoog torent boven de paleizen 

en mensen van elk volk, 
Hem lof en eer bewijzen, 

de liefde en gastvrijheid wordt getoond. 
Jeruzalem, o stad van God verlaten. 

Jeruzalem. 
 



Jeruzalem, Jeruzalem, 
de stad van Israëls koning,  

stad van God verlaten. 



Waar leugen, onwaarachtigheid, 
de lieve vrede haten; 

Waar nu het woord van de profeet, 
ontkend, met voeten wordt getreden. 

En in de plaats van recht, 
de leugen wordt beleden. 

Profeten, martelaars worden gedood. 



Jeruzalem,  
o stad van God verlaten. 

Jeruzalem... 



Er is een stad  
waar liefde woont 



Er is een stad waar liefde woont, 
geen oorlog zal er zijn. 

Geluk wordt daar nooit meer verstoord, 
door tranen of door pijn. 



De straten zijn van zuiver goud,  
de muren diamant. 

Door poorten die steeds open staan, 
stroomt volk uit ieder land. 



Verteller 



Een Stad  
van  
vrede 



Kom, dank nu de Heer. 
Hij geeft ons de stad, 

van vrede en rust, 
die ieder verrast. 

 
De kinderen spelen  
in park en op plein, 
de ouderen rusten  
voor altijd bevrijd. 



Vrede, 
stad van vrede. 



Kom, dank nu de Heer. 
Hij biedt in Zijn trouw, 

een veilige plek  
voor mij en voor jou. 



Zijn kinderen knielen  
voor Hem op de troon, 

betreden de stad  
waar God Zelf bij ons woont. 

 



Vrede, 
stad van vrede. 



Zijn kinderen knielen  
voor Hem op de troon, 

betreden de stad  
waar God Zelf bij ons woont. 

Vrede, stad van vrede. 
Vrede... 



Het Woord 



Door het heden, uit verleden 
gaat het woord de wereld door. 

En zo velen die hier leden, 
volgen immer in Zijn spoor. 



Al wie strijden door de tijden, 
geeft het woord een goede moed. 

En wie biddend Hem belijden, 
worden in Zijn trouw behoed. 



Ja, Hij komt, 
Ja, Hij komt. 

Hij, de Alfa en de Omega, 
Hij heeft het laatste woord. 



Door de eeuwen, in het heden 
heeft de Heer het laatste woord. 

Zij die vragen en die klagen, 
hebben het reeds lang gehoord. 



In het donker van het lijden 
schijnt Zijn woord ook in de nacht. 

Voor wie biddend Hem belijden, 
komt de Heer met overmacht. 



Ja, Hij komt, 
Ja, Hij komt. 

Hij, de Alfa en de Omega, 
Hij heeft het laatste woord. 



De glazen zee 



O, mocht ik eens staan  
aan de oevers der zee, 

van kristal, in een kleed, wit als wol. 



Dan knielde ik neer 
voor mijn Redder, mijn God 

en breng daar mijn dank aan de Heer. 



Heilig, heilig, heilig. 
Heer, God almachtig. 

Schepper van hemel en aarde. 
Heilig is de Heer. 



O, mocht ik eens staan 
aan de voet van Gods troon, 

diamant, in de boog van het verbond. 
Dan juichte ik mee 

met de engelenschaar, 
tot eer van de Vader en Zoon. 



Heilig, heilig, heilig. 
Heer, God almachtig. 

Schepper van hemel en aarde. 
Heilig is de Heer. 



Heilig, heilig, heilig, 
klinken onze zangen, 

voor de Schepper van ‘t heelal, 
in al Zijn majesteit. 
Heilig, heilig, heilig, 

alles moet Hem danken, 
hemel en aarde 

tot in eeuwigheid. 



Heilig, heilig, heilig... 



Verteller 



De wijze en  
de dwaze maagden 



Heer, hoe lang duurt nog het wachten; 
hoeveel dagen, hoeveel nachten 
blijven onze lampen branden? 
Ons geloof dreigt te verzanden, 
in de zeeën van de tijd. 



Heer, hoe klinken onze zangen 
en gebeden van verlangen? 
In de lampen die nog schijnen, 
dreigt de olie  
te verdwijnen, 
daar ons klein  
geloof bezwijkt. 



Heer, leer ons gelovig wachten, 
maak ons waakzaam in de nachten. 

Voed met olie ons vertrouwen, 
moedig op Uw Woord te bouwen, 

op Uw komst geheel bereid. 



Eenmaal klinken de trompetten 
en verdwijnen aardse wetten. 

Als de bruidsstoet zal verschijnen 
en de Heer met al de Zijnen, 

in de feestzaal binnen schrijdt; 
in de feestzaal binnen schrijdt. 



Eens  
daalt  

de stad  
waar  

liefde  
woont 
SAMENZANG 



SAMENZANG 
Eens daalt de stad waar liefde woont,  

vanuit de hemel neer. 
Ze is versierd zoals een bruid,  

getooid is voor haar heer. 



SAMENZANG 
De Heer woont midden in die stad. 

Zijn licht schijnt overal. 
De boom des levens, die daar staat 

geeft vruchten zonder tal. 



Verteller 



Feestlied voor de 
bruiloft van het lam 



Halleluja. 
Gezang welt  

  op uit alle kelen. 
Halleluja! 



De Koning komt, aanvaardt de troon. 
De vreugde heerst, Gods eigen Zoon, 

komt voor Zijn bruid,  
die zich in blinkend wit mag kleden. 



Wees allen dan vrolijk  
en geef Hem de eer. 

Jubel en zing,  
voor God, onze Heer! 



Halleluja. 
De bruid, gereed om zich te tonen. 

Halleluja! 



De Koning komt,  
vervult het huis, 

Ontvang het Lam,  
in ‘t feestgedruis. 

Gelukkig is, wie op  
het bruiloftsmaal mag komen. 

 



Wees allen dan vrolijk 
en geef Hem de eer. 

Jubel en zing,  
voor God, onze Heer! 



Jubel en zing voor God, onze Heer! 
Halleluja! 



Instrumentaal 
intermezzo 



Dies irae 
‘De dag van de toorn’ 



Dies irae, Dies illa 
Dies irae, Dies illa 



Spaar op die dag, 
als de bazuinen schallen, 

de aarde beeft,  
de hagelstenen vallen, 

ons voor Uw toorn, 
ons voor Uw toorn, 
ons voor Uw toorn. 



Dies irae, Dies illa 
Dies irae, Dies illa 



Geef dan het loon, 
aan groten en aan kleinen, 

die door de tijd,  
die grote Naam belijden: 

Uw eigen Zoon, 
Uw eigen Zoon, 
Uw eigen Zoon 



Kom, Heer Jezus, kom met Uw vrede; 
breng Uw rijk van liefde tot stand. 

Laat de nacht van zonde verdwijnen, 
schijn Uw held’re licht op het land. 

En breng al Uw kind’ren naar Jeruzalem, 
voor het grote feest in die stad. 



Kom, Heer Jezus,  
kom met Uw vrede! 





Spaar op die dag, 
als de bazuinen schallen, 

de aarde beeft,  
de hagelstenen vallen, 

ons voor Uw toorn, 
ons voor Uw toorn, 
ons voor Uw toorn. 



Verteller 



Het lied van de 
overwinnaars 



Groot! Wonderbaar! Uw werken. 
Rechtvaardig! Waarachtig! Uw wegen. 

Koning der volken, wie zou niet vrezen,  
Uw Naam niet prijzen? 



Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt heilig. 

Alle volken komen om U te aanbidden. 



Groot! Wonderbaar! Uw werken. 
Rechtvaardig! Waarachtig! Uw wegen. 

Koning der volken, wie zou niet vrezen, 
Uw Naam niet prijzen? 



Grote Koning, Vredevorst, 
‘k wil U geven,  

om Uw liefde eind’loos groot, 
heel mijn leven. 

Want U luistert als ik bid 
en verhoort mij,  

ziet mij waar ik sta of zit, 
ondersteunt mij. 



Daarom met mijn laatste kracht  
zal ik zingen. 

En het beste van mijn hart, 
aan U brengen. 

Klaagt de zonde mij steeds aan, 
U ontslaat mij van de straf 

en laat mij gaan 
en aanvaardt mij. 



Groot! Wonderbaar! Uw werken. 
Rechtvaardig! Waarachtig! Uw wegen. 

Koning der volken, wie zou niet vrezen, 
Uw Naam niet prijzen? 

Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt heilig. 

Alle volken komen om U te aanbidden. 



Groot! Wonderbaar!  
(3 keer) 

Uw werken. 



De stad waar ik op 
hoop en wacht 

SAMENZANG 



De Heer vervult getrouw Zijn woord, 
het Nieuw Jeruzalem, 

brengt allen die geloven saam’, 
maakt allen één in Hem! 



De stad waar ik op  
hoop en wacht, 
die komt al dichterbij, 
Voor al Zijn kind’ren  
is er plaats. 
Ze is voor jou en mij! 



Verteller 



Het Nieuw Jeruzalem 



De stad van ons verlangen 
daalt uit de hoge neer. 

Met pracht en praal behangen, 
als bruid voor onze Heer. 

 
God Zelf komt bij ons wonen, 

een volk Hem toegewijd, 
wordt van de dood en tranen 

voor eens en al bevrijd. 



O stad van vrede, Jeruzalem! 
Als eens uw licht over ons schijnt, 
dan zal het leven vol van vreugde  

en liefde zijn! 



Een bron van levend water 
stroomt daar in overvloed. 
De overwinnaars krijgen  
het leven, puur en goed. 



God Zelf is aller Vader, 
wij erven als Zijn Zoon, 

mogen om niet ontvangen 
het overwinnaars loon. 



O stad van vrede, 
Jeruzalem! 

Als eens uw licht over 
ons schijnt, 

dan zal het leven vol 
van vreugde  

en liefde zijn! 



Geen zon of maan zal schijnen, 
de glans van Zijn gezicht 

doet nacht en donker kwijnen, 
wordt door het Lam verlicht. 



De Heere is  
haar tempel, 

wij wonen  
in Zijn trouw, 

waar Hij  
in vol erbarmen, 

ons in Zijn armen 
houdt. 



O stad van vrede, Jeruzalem! 
Als eens uw licht over ons schijnt, 
dan zal het leven vol van vreugde  

en liefde zijn! 



Verteller 



Amen 



Samen heffen wij de handen, 
zien verlangend in geloof, 

wachtend op die grote morgen, 
als de Heer komt van omhoog. 



Eenmaal zal die  
dag toch komen, 

gaat de roep  
de wereld om. 

Stem dan in  
met alle heil’gen: 

Amen, kom,  
Heer Jezus, kom. 



Amen, kom Heere Jezus kom, 
Amen, Amen, Amen. 



Ja, Hij komt, 
ja Hij komt. 

Hij is de Alfa, de Omega, 
Hij heeft het laatste woord. 



Ja, Hij komt, 
ja, Hij komt. 

Het nieuw Jeruzalem,  
het nieuw Jeruzalem, 

als een bruid voor onze Heer. 



Samen heffen wij de handen, 
zien verlangend in geloof, 

wachtend op die grote morgen, 
als de Heer komt van omhoog. 



Amen, kom Heere Jezus kom, 
Amen, Amen, Amen. 



Het Nieuw Jeruzalem  
daalt uit de hemel neer, 

als een bruid voor onze Heer. 



AMEN! 



Ds. J.B. Alblas 

Sluiting 



Lichtstad met uw 
paar’len poorten 

SAMENZANG 



Lichtstad met uw paar’len 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. 



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. 



Bestuur, leden en 
dirigent van het 
Christelijk Gemengd 
koor Immanuël danken 
u voor uw komst! 


