
Testify to love 
 
All the colors of the rain bow,  
all the voices of the wind. 
Ev'ry dream that reaches out, 
that reaches out to find where love begins.  
Ev’ry word of ev'ry story, 
ev'ry star in ev'ry sky. 
Ev'ry corner of creation lives to testify. 
 
[Chorus] 
For as long as I shall live I will testify to love. 
I'll be a witness in the silences  
when words are not enough.  
With ev'ry breath I take  
I will give thanks to God above. 
For as long as I shall live I will testify to love. 
 
From the mountains to the valleys,  
from the rivers to the sea. 
Ev'ry hand that reaches out, 
ev'ry hand that reaches out to offer peace.  
Ev’ry simple act of mercy, 
ev'ry step to kingdom come.  
All the hope in ev'ry heart  
will speak what God has done. 
 
[Chorus] 
 
For as long as I shall live 
I'll testify, testify. All my life I'll testify.  
For as long as I shall live  
I'll testify, testify. All my life I'll testify.  
Ev'ry breath I take give thanks  
and testify, testify. I will testify. 
 
[Chorus] 
 
For as long as I shall live  
I'll testify, testify, all my life I'll testify,  
Ev'ry breath I take give thanks  
and testify, testify. 
I will testify to love.  
 
Testify to love! 

Getuigen van liefde 
 
Alle kleuren van de regenboog 
Alle stemmen van de wind 
Iedere droom die zich uitstrekt,  
die zich uitstrekt om te vinden waar liefde begint 
Ieder woord in elk verhaal, 
elke ster in elke hemel. 
Elke hoek van deze schepping leeft om te getuigen. 
 
[Refrein] 
Zo lang als ik zal leven zal ik getuigen van liefde. 
Ik zal een getuige zijn in de stiltes 
wanneer woorden niet genoeg zijn. 
Elke keer als ik ademhaal 
zal ik mijn dank aan God daarboven geven. 
Zo lang als ik zal leven zal ik getuigen van liefde. 
 
Van de bergen tot de dalen, 
van de rivieren tot de zee. 
Elke hand die zich uitstrekt, 
elke hand die zich uitstrekt om vrede te bieden. 
Elke simpele actie van genade, 
elke stap naar het koninkrijk dat komt. 
Alle hoop in ieder hart  
zal vertellen wat God heeft gedaan 
 
[Refrein] 
 
Zo lang als ik zal leven zal ik getuigen, getuigen.  
Heel mijn leven zal ik getuigen.   
Zo lang als ik zal leven zal ik getuigen, getuigen.  
Heel mijn leven zal ik getuigen.   
Elke ademteug die ik neem zal bedanken 
en getuigen, getuigen. Ik zal getuigen. 
 
[Refrein] 
 
Zo lang als ik zal leven zal ik getuigen, getuigen.  
Heel mijn leven zal ik getuigen.     
Elke ademteug die ik neem zal bedanken 
en getuigen, getuigen.  
Ik zal getuigen van liefde. 
 
Getuigen van liefde! 
 

 


