
Programma uitzending 11  
De hoopvolle toekomst 

 
1. Introductie 
 
2. Zingen 
Psalm 37: 2 en 3 
Stel op den HEER in alles uw betrouwen; 
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
Verlustig u met blijdschap in den HEER; 
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 
 
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
Houd in uw weg het oog op God gericht, 
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
Doen dagen als de morgenzonnestralen, 
En blinken als het helder middaglicht. 
 
‘k Ben reizend naar die stad 
‘k Ben reizend naar die stad 
Waar Christus ’t licht zal zijn 
Om eeuwig daar te zijn bij Hem 
Bevrijd van angst en pijn 
Geen smart meer daar omhoog 
Geen smart meer daar omhoog 
God Zelf wist daar de tranen droog 
Geen smart meer daar omhoog 
 
Daar is geen dood, geen rouw 
Geen leed, geen zielsangst meer 
Maar eeuw’ge blijdschap wacht de ziel 
Daar boven bij de Heer 
Geen smart meer daar omhoog 
Geen smart meer daar omhoog 



God Zelf wist daar de tranen droog 
Geen smart meer daar omhoog 
 
Daar is de strijd voorbij 
Daar wacht de gloriekroon; 
Daar vindt de ware strijder rust 
En God Zelf is zijn loon. 
Geen smart meer daar omhoog 
Geen smart meer daar omhoog 
God Zelf wist daar de tranen droog 
Geen smart meer daar omhoog 
 
3. Stukje + schriftlezing over dat wij op reis zijn, er is hoop 
in de toekomst, we hebben hier geen blijvende stad 
 
4. Muzikaal stuk orgel 
 
5. Zingen 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
Op de wolken 
Op de wolken 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
Met macht en majesteit 
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons 
Hij is bij ons 
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons voor altijd. 
 
Hij brengt al Zijn kinderen thuis 
Op de wolken 
Op de wolken 
Hij brengt al Zijn kinderen thuis 
In ’t huis van heerlijkheid 
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons 
Hij is bij ons 



Halleluja, zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons voor altijd. 
 
Psalm 149: 1 en 5 
Looft, looft den HEER, dien, onbedwongen, 
Een nieuw gezang zij toegezongen, 
In 't midden Zijner gunstelingen, 
Die Hem ter ere zingen. 
Dat Israël, met blijden klank, 
Zijn milden Schepper loov' en dank'; 
Dat Sions kroost, met lofgejuich, 
Zich voor zijn Koning buig'. 
 
Zo zal de heerlijkheid der vromen 
Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren; 
Lof zij den HEER der heren! 
 
6. Stukje over Gods leiding op onze weg naar de 
wederkomst 
 
7. Zingen 
Psalm 16: 3 en 6 
Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God, 
Mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen. 
Gij onderhoudt gestaâg het heuglijk lot. 
Dat Gij, zo mild, voor mij hebt uitgelezen. 
De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren; 
O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. 
 
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 
 
Wat de toekomst brenge moge 



Wat de toekomst brenge moge 
Mij geleid des Heren 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! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen, 
Zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
Dat alleen de weg niet vindt: 
Neem mijn hand in Uwe handen 
En geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
Aan des Vaders trouwe hand 
Loop ik met gesloten ogen 
Naar het onbekende land. 
 
8. Muzikaal piano en panfluit 
 
9. Gedicht  
 
10. Zingen 
Psalm 98: 2 en 4 



Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
Lichtstad met uw paar’len poorten 
Lichtstad met uw paar’len poorten 
Wond’re stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op 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. 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims 



Komend uit de zandwoestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
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 paar’len 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. 
 
11. Afsluiting  


