Lied 01
Titel: Tot aan die dag
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman
Uitvoerende(n): Joke Buis, Sharon Kips, At Once, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dag dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag
Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag

Lied 02
Titel: Lichtstad met uw paar’len poorten
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: Alfred Dulin
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoerende(n): Joke Buis, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
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 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.

Lied 03
Titel: Bouw uw koninkrijk
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende(n): Sharon Kips, At Once, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.
Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Lied 04
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Eleanor H. Hull, Mary E. Byrne
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende(n): Joke Buis, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, Uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die ‘t kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Lied 05
Titel: Zo stevig als wat
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Marcel en Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoerende(n): Marcel & Lydia Zimmer, kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
zo stevig als wat, daar kun je van op aan
Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
zo stevig als wat, daar kun je van op aan
Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven
zo is de Heer altijd om je heen
en ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven?
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen!
Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
zo stevig als wat, daar kun je van op aan
Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk
dan maak je God zo ontzettend blij
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk?
Wie van Hem houdt, die zegent Hij!
Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Lied 06
Titel: Jezus Hij is Koning
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: Frank Hamilton, Guy H. Carawan, Pete Seeger & Zilphia Horton
(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk
Uitvoerende(n): At Once, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning.
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht
Jezus, Hij zal komen.
Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, hij zal komen.

Lied 07
Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld & Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende(n): Joke Buis, kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, Die onze zonden droeg.
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Lied 08
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: Henry Bishop
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoerende(n): At Once, Joke Buis, Sharon Kips, kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij
die Naam nog niet
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied.

Lied 09
Titel: Psalm 42
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): At Once, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer.
God des levens, ach wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen

Lied 10
Titel: Als een hert
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Martin Nystrom
(Nederlandse) Tekst: Martin Nystrom
Uitvoerende(n): Sharon Kips, kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U
U bent mij tot Heer en Heiland.
Ja, U bent de Vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Lied 11
Titel: Dit is de dag
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Bob Fitts
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende(n): kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Dit is de dag,
dit is de dag
die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij,
wees daarom blij
en zingt verheugd
en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag,
dit is de dag
die de Heer ons geeft.

Lied 12
Titel: De kracht van Uw liefde
Arrangement: Rieks van der Velde, Marcel Zimmer
Componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende(n): At Once, Joke Buis, Sharon Kips, kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
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 dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij U 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.

Lied 13
Titel: Komt nu met zang
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: Adriaan Valerius
(Nederlandse) Tekst: Adriaan Valerius
Uitvoerende(n): At Once, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor Zijn kerk
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet;
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen

Lied 14
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Broer Doekele Dykstra
Uitvoerende(n): Joke Buis, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Lied 15
Titel: U zij de glorie
Arrangement: Rieks van der Velde, Martin Zonnenberg
Componist: Georg Friederich Händel
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): At Once, Joke Buis, Sharon Kips, kinderkoor De Bromvlieg, samenzang
Locatie: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
U zij de Glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't overwonnen graf.
U zij de Glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn Godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de Glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.

