
Celebrate 
 
Something so wonderful is in my heart today. 
Seeing just how far we've come, 
thanking God for what He's done. 
There is a well deep in my heart that overflows 
reminiscing through the years, 
overcoming doubts and fears. 
 
Our spirits ascend, 
reaching to the throne of glory, 
singing praises to the King! 
 
[Chorus] 
Come on, let's celebrate  
and give God all the glory. 
He is worthy of our praise! 
Let's make a joyful noise 
to the rock of our salvation. 
All creation sing His praises. 
 
We want to share our joy  
with friends and family. 
Giving love that means so much, 
knowing that the Master's touch 
is the reflection of the Father's love inside. 
We must let the whole world know 
and to generations show: 
 
The Gospel of Christ 
is the power that gives us salvation. 
Out of darkness to the light. 
 
[Chorus] 
 
We celebrate the mystery: 
Christ abides in us the hope of glory. 
This is the Kingdom’s key, 
we have triumphant victory 
and the world will know us by your love 
that sets the captives free! 
 
Come on, let's celebrate  
and give God all the glory. 
He is worthy of our praise. 
Let's make a joyful noise 
to the rock of our salvation. 
All creation give Him praise. 
 

Vieren / Prijzen  
 
Vandaag is er iets geweldigs is in mijn hart. 
Terwijl ik zie hoe ver we zijn gekomen, 
dank ik God voor wat Hij gedaan heeft. 
Er is een bron diep in mijn hart die overstroomt 
herinnerend door de jaren heen, 
twijfels en angsten overwinnend. 
 
Onze zielen stijgen op, 
reikend naar de troon van glorie, 
lof zingend aan de Koning. 
 
[Refrein] 
Kom, laten we vieren 
en God alle eer geven. 
Hij is onze lof waardig! 
Laten we een vreugdevol geluid maken 
voor de rots van onze redding. 
Laat de hele schepping Zijn lof zingen. 
 
We willen onze vreugde delen 
met vrienden en familie. 
Liefde gevend dat zoveel betekent, 
wetende dat de Meesters hand 
een reflectie is van de liefde van de Vader in ons. 
We moeten de hele wereld laten weten 
en alle generaties laten zien: 
 
Het Evangelie van Christus 
is de kracht die ons redding geeft. 
Uit de duisternis naar het licht. 
 
[Refrein] 
 
We vieren het mysterie: 
Christus vervult in ons de hoop op glorie. 
Dit is de sleutel van het Koninkrijk, 
we hebben een triomfantelijke overwinning 
en de wereld zal ons kennen door uw liefde 
die de gevangenen vrij maakt! 
 
Kom, laten we vieren 
en God alle eer geven. 
Hij is onze lof waardig. 
Laten we een vreugdevol geluid maken 
voor de rots van onze redding. 
Heel de schepping: geef Hem eer. 
 

 


