
 
 
 

 

 

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. 

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 God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.  

Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
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Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Psalm 130: 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. 
 



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. 

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 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 
 
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 

Lichtstad (indien mogelijk staande) 


