Lied 01
Titel: Er is een dag
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Nathan Fellingham
Tweede componist: Peter van Essen
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koorzang
Opname: Alkmaar - St. Laurenskerk
Tekst:
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag dan komt de Heer
en haalt Zijn bruid,
die rein en stralend,
opgaat in Zijn heerlijkheid.
Er klinkt geschal,
wanneer de graven open gaan,
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed
met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid
voor altijd, amen,
amen.
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat niet voor altijd is,
als Jezus terug komt,
deel je in Zijn heerlijkheid.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid

voor altijd, amen,
amen.
Wat een dag zal dat zijn,
voor altijd zonder pijn.
Wat een dag zal dat zijn,
eeuwig zullen wij bij Hem zijn.
Wat een dag zal dat zijn,
voor altijd zonder pijn.
Wat een dag zal dat zijn,
eeuwig zullen wij bij Hem zijn.

Lied 02
Titel: Eens als de bazuinen klinken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
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
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

Lied 03
Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M. A. Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' 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
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 04
Titel: Jezus leeft in eeuwigheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 05
Titel: Een naam is onze hope
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: S.S. Wesley
Tweede componist: Samuel John Stone
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven,
aan haar het leven gaf.
In haar drie-een'ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij,
langs uwe lichte paden,
gaan tot der zaal'gen rei!

Lied 06
Titel: Kom, Heil'ge Geest
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoerende: Chantibelle, Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenznag
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen,
zo leeg en woest, zo dood, als toen,
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt,
in een gemis dat naar U schreit.
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Lied 07
Titel: Als 't bazuingeschal
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus' komst is daar,
als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,
en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,
siddert gans de schepping in die heil'ge stond.
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.
Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.

Lied 08
Titel: Toen eenmaal God terneder kwam
Arrangement: Edwin Vooijs
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Chantibelle & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.
Maar liefelijk en zacht gezind,
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind,
daalt nu zijn duif terneer.
Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht,
wie U bemint of vreest.

Lied 09
Titel: Zie, Ik maak alle dingen nieuw
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ds. Wim Kok
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Zie, Ik maak alle dingen rein,
vernieuwd zal heel de schepping zijn.
Nooit heeft zij zo geblonken,
in Christus is het reeds geschied,
wat Hij volbracht, gaat nooit teniet,
zelfs is de zee verdronken.
Het Nieuw Jeruzalem daalt neer,
als bruid getooid voor God, haar Heer.
Hij zal haar tranen drogen.
Geen dood, geen rouw volgt haar nog na.
De Alfa en de Omega,
elk moet zijn Naam verhogen.

Lied 10
Titel: Kom, zo langverwachte Heiland
Eerste componist: John Stainer
Tweede componist: J. de Ridder sr
Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst:
Kom, zo langverwachte Heiland,
die uit alle nood bevrijdt.
Doe ons hier de vrede vinden,
rust in U, te allen tijd.
Isrels sterkte en vertrouwen,
troost, tot in de diepste smart.
Liefste wens van alle volken,
vreugde voor 't verlangend hart.
Om ons weer tot God te brengen,
werd Gij mens, aan ons gelijk.
Liefde die bij ons wil wonen,
sticht in ons Uw Koninkrijk.
Laat uw Geest in ons de kracht zijn,
tot aanbidding, dienstbetoon,
volgend U door kruis en sterven,
naar Uw glorierijke troon.

Lied 11
Titel: Nog even en Gods dag breekt aan
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Nog even en Gods dag breekt aan
al moet je nog een loopbaan gaan.
Nog even en dan zal Gods Zoon
Zich plaatsen op de hemeltroon.
Nog even en God maakt ons rijk
Zijn volk beërft een Koninkrijk.
Herauten, kom wij moeten gaan,
nog even en Gods dag breekt aan.
Daar waar de Zon nooit ondergaat
en eindeloos te stralen staat.
Kom mee, Hij leeft, is opgestaan,
Gods grote dag breekt spoedig aan.
O, welk een eeuwig, zalig lot
te zingen voor de Here God.
Hij heeft de eerkroon weggelegd,
God heeft het ìn Zijn Woord gezegd

Lied 12
Titel: Zie als Koning zal Hij komen
Arrangement: John Rutter
Eerste componist: Wesley
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst:
Zie, als Koning zal Hij komen,
met Zijn glorieus beleid.
Waar wij van Hem blijven dromen,
wordt de weg voor Hem bereid.
Hosianna.
Hosianna.
Hosianna,
Christus komt in majesteit.
Zijn gerechtigheid zal stralen,
lichtend lang de hemel gaan.
Wie met tranen moesten zaaien,
zullen rijk beladen zijn,
als zij juichend,
als zij juichend,
als zij juichend,
achter hun bevrijder gaan.
Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja,
om wat ons te wachten staat.

Lied 13
Titel: O wat een dag
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en ’k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

