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Welkom en groet – Jan Jacob de Maa 
 

Samenzang – o.l.v. Adriaan Geschiere & Band 
 

Glorieklokken 52 – De stad met paarlen poorten 

1. 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. 
 

-Refrein- 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

-Refrein- 
 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 

-Refrein- 
 

Opwekking 733 – Tienduizend redenen 

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. 

-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. 
 

Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde 
 

Heer ik kom tot U 

Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken,  

voor de kracht van Uw liefde 
 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde. 
 

Heer kom dichter bij,  

dan kan ik Uw schoonheid zien 

En Uw liefde voelen diep in mij  

en Heer leer mij Uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan.  

En elke dag mag leven 

Door de kracht van Uw liefde 
 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 

En de kracht van Uw liefde. 
 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 

En de kracht van Uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 

En de kracht van Uw liefde.   



Video – Kees Jan de Maa 
 

Korte overdenking – Jan Jacob de Maa 
 

Opwekking 407 – 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! -2x-  
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen  

tot in de dood gegaan is als een Lam,  

sta ik verbaasd,  

dat Hij mijn schuld wou dragen  

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 

- Refrein - 
 

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 - 
 

Gebed en zegen – Adriaan Geschiere 

 


