Northwestern College, Iowa

NWCommons
Jan LeCocq
2020

Poem by Jan LeCocq, n.d.
Jan LeCocq

Follow this and additional works at: https://nwcommons.nwciowa.edu/janlecocq

Box 1: Papers

Ziet Hij Komt
Ziet Hij komt de Heer der Heeren
Vredevorst Immanuel
Die voor eeuwig zal regeeren
En verslaan de magt der hel
Ziet Hij komt verheugd U vromen
Die uw Heiland hebt geloofd
Hij zal weldra weder komen
Zoo als Hij u heeft beloofd
Zie Hij komt de aard zal beven
Zon en maan en sterren glans
Zijn door duisternis omgeven
Als Hij komt van sHemelsch trans
Ziet Hij komt de elementen
In het blauwe lucht azuur
Rond des aardrijks fondamenten
Smelten door het Hemel vuur
Ziet Hij komt rivier en meeren
Watren maken groot geluid
Met de wederkomst des Heeren
Voor zijn duur gekochte bruid
Ziet Hij komt de dooden wekken
De ontslapenen in Jessus naam
Zal Hij met liefde vleug’len dekken
En voeren om ten Hemel baan
Dan zullen ook die dan nog leven
En zuchten onder schijn genot
Door Jesus worden opgeheven
Naar’t Paradijs van hunne God

Daar zullen zij te zaam vereenen
Ontdaan van aardsche zonden schuld
Door ‘sHemelsch heerlijkheid beschenen
En ‘sHemelsch Englen heir omhuld
Dan zullen zij het loflied zingen
Van’t Lam dat voor hen werd geslagt
Geen zonden schuld hen meer omringen
Of list van Satans helsche magt
Reeds zijn de tekenen verschenen
In’t nachtlijk donker dezer aard
Hij met zijn bruid zich zal vereenen
Weer onder Edens wet geschaard
Daar zal geen schijn van Godsdienst bloeijen
Door Satans list tezaam vergaard
Maar’t hart van liefde vuur ontgloeijen
Voor’t heil dat Jesus wrocht op aard
U zalig hij die in dit leven
Van moeite zorg verdriet en kruis
Zijn hart aan Jesus heeft gegeven
Die komt gewis in sVaders huis
’T geroep de bruidegom zal komen
Reeds over’t gander heelal gehoord
Verheugd het hart der ware vromen
Die Hem geloven op zijn woord
Ontwaakt ontwaakt gij Christen volken
Gij die u bruidegom verwacht
Want ziet Hij komt op ‘sHemelsch wolken
Omgord met Majesteit en magt
Dan zal Hij Satans rijk ontroonen

Die nu nog heerscht op’t wereld rond
Verlangend zien Gods ware zonen
Naar’t uur uit van die blijde stand
Want dan zal vrede d’aard bewonen
De liefde zal haar standaard zijn
Geregtigheid zal er dan tronen
En waarheid zal haar gordel zijn

Geen strijd of oorlog zal men leeren
Want vrede heerscht dan over d’aard
Want Hij regeert de Heer der Heeren
Weer onder Edens wet geschaard
U zalig uitzicht van Gods kind’ren
Die wakend uitzien met geduld
Ik zie de uren reeds vermind’ren
Dat die verwachting word vervuld
Want ziet Hij komt de Heer der Heeren
De Vredevorst Immanuel
Die dan voor eeuwig zal regeeren
Verpletteren de magt der hel
J F LeCocq Sr
Ik had er zuster Chrisje een gezonden en nu dacht ik gij en Mary er ook wel schik in zoud hebben. Ik zal
het in de krant laten zetten dan heeft een ander er ook wat aan. Je ziet mijn geest vermogens zijn nog
goed.

Look He Comes
Look He comes the Lord of Lords
Prince of Peace Immanuel
Who will reign forever
And defeat the power of Hell
Look He comes, rejoice you pious
Who have believed your Redeemer
He will soon come again
Just as He has promised you
Look He comes the earth will shake
Sun and moon and shining stars
Are surrounded by darkness
When He comes from His Heavenly perch
Look He comes the elements
In the blue sky azure
Around the earth’s foundations
Melt from heavenly fire
Look He comes rivers and lakes
Waters make a great noise
With the return of the Lord
For His costly purchased bride
Look He comes the dead awaken
The sleeping ones in Jesus’ name
He will cover with loving wings
And carry onto the Heavenly path
Then also those who still live
And sigh under pretense delight
Will be lifted up by Jesus
To the paradise of their God

There they will unite together
Stripped of earth’s sin
Shining from heaven’s glory
And enveloped in heaven’s angel army
Then they will sing the praise song
Of the lamb who was slain for them
Sins no longer encircle them
Nor traps from Satan’s hellish might
The signs have already appeared
In the nightly darkness of this earth
He with his bride will be united
Back under Eden’s law
No religious pretense will flourish there
Gathered together by Satan’s tricks
But fire anneals the heart of love
For the salvation that Jesus wrought on earth
Blessed is he who in this life
From trouble, worry, grief, and the cross
Gave his heart to Jesus
He will surely come into his Father’s home
The cry that the bridegroom is coming
Will be heard over the whole universe
Rejoice the heart of the true pious
Who trust Him on His word
Awaken awaken you Christian nations
You who await your bridegroom
Because look He comes on heaven’s clouds
Girded with majesty and might
Then He will dethrone Satan’s kingdom

Who currently still reigns on earth
Longingly God’s true sons look
To the hour of that happy stand
Because then peace will inhabit the world
The love will be her standard
Righteousness will enthrone then
And truth will be her belt

No struggle nor war will men know
Because peace will reign the earth
Because He reigns, the Lord of Lords
Back under Eden’s law again
Blessed is the outlook of God’s children
Who wakefully watch with patience
I already see the hours decreasing
Till that expectation is fulfilled
Because look He comes the Lord of Lords
The Prince of Peace Immanuel
Who will reign forever
And crush the power of Hell
J F LeCocq Sr
I had sent sister Chrisje one and now I thought you and Mary might enjoy it too. I will let it get put in the
paper, then someone else can use it too. You see, my mental abilities are still good.
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