
Gerald Troost, Tot Aan Die Dag
Ooit zal het zo zijn, dat de hemel open breekt
En de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag, 
dat U terug komt op een wolk
Dat U kijkt met ogen stralend als de zon

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

[Refrein]
Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dichtbij 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 (oOoOh)
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad
Dat de vader onze tranen wist

[Refrein]
Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dichtbij 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 de dag 
dat ik neer kniel 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

[Refrein]
Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dichtbij 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.. (3x)

&lt;/lyrics&gt;
||
==English translation==
&lt;lyrics&gt;
Someday it shall be, that heaven breaks open
And the dead shall stand up
There will come a day, 
that You come back on a cloud
That You look with eyes radiant as the sun

Someday it shall be, that we live in a city
where there is no pain and no sadness
Someday it shall be as we come into that city
That the father wipes away our tears

[Refrain]
Until that day, I will to know who You are,



I will to live close to You and give myself in worship
Until that day I will to hear what You say
And take your words 
as a costly present
Until that day

Someday it shall be, that we live in a city
where there is no pain and no sadness
Someday it shall be as we come into that city
That the father wipes away our tears

[Refrain]
Until that day, I will to know who You are,
I will to live close to You and give myself in worship
Until that day I will to hear what You say
And take your words 
as a costly present
Until that day

I so long for the day 
that I kneel down to Your feet
and I may recognize You by Your voice
As we together hand in hand 
tread upon heaven's paradise
May I for ever be where You are

[Refrain]
Until that day, I will to know who You are,
I will to live close to You and give myself in worship
Until that day I will to hear what You say
And take your words 
as a costly present
Until that day.. (3x)
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