
People get ready 
 
People get ready,  
there's a’ train comin'. 
You don't need no baggage,  
you just get on board. 
All you need is faith  
to hear the diesels hummin'. 
You don't need no ticket, 
you just thank the Lord. 
 
People get ready for the train to Jordan. 
Picking up passengers coast to coast. 
Faith is the key,  
open the doors and board them. 
There's hope for all  
among those who loved the most. 
 
There ain't no room for the hopeless sinner, 
who would hurt all mankind 
just to save his own. 
Have pity on those  
whose chances grow thinner, 
for there is no hiding place  
from the kingdoms throne 
 
People get ready,  
there's a’ train comin'. 
You don't need no baggage,  
you just get on board. 
All you need is faith  
to hear the diesels hummin'. 
You don't need no ticket, 
you just thank the Lord 
 
People get ready! 
All you need is faith! 
You don't need no ticket, 
you just thank the Lord. 
 
 

Mensen maak je klaar 
 
Mensen maak je klaar,  
er komt een trein aan. 
Je hebt geen bagage nodig,  
je gaat gewoon aan boord.  
Alles wat je nodig hebt is geloof  
om de diesels te horen brommen. 
Je hebt geen ticket nodig,  
dank gewoon de Heer . 
 
Mensen maak je klaar voor de trein naar Jordanië.  
Die passagiers oppikt van kust tot kust. 
Geloof is de sleutel,  
open de deuren en ga aan boord. 
Er is hoop is voor iedereen  
onder degenen die het meeste liefhadden.  
 
Er is geen ruimte voor de hopeloze zondaar,  
die de hele mensheid pijn zou doen 
om zichzelf te redden. 
Heb medelijden met diegenen  
wiens kansen steeds kleiner worden , 
want er is geen plek om te schuilen  
bij de troon van het koninkrijk. 
 
Mensen maak je klaar,  
er komt een trein aan. 
Je hebt geen bagage nodig,  
je gaat gewoon aan boord.  
Alles wat je nodig hebt is geloof  
om de diesels te horen brommen. 
Je hebt geen ticket nodig,  
dank gewoon de Heer . 
 
Mensen maak je klaar! 
Alles was je nodig hebt is geloof! 
Je hebt geen ticket nodig,  
dank gewoon de Heer . 
 

 


