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CELEBRATE
Music/Arr: Tore W. Aas
Lyrics: Calvin Bridges
1. 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 doubt and fears
Our Spirit ascends 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!
Lets make a joyful noise to the rock of our salvation.
all creation sing his praises!
2. We want to share of joy with friends and family
Giving love that means so much, knowing that the Masters touch
Is the reflection of the Fathers love inside.
We must let the whole world know and to generations show:
The Gospel of Christ is the pow'r that give us salvation.
Out of darkness to the light.
Chorus: Come on let's celebrate and give God all the glory.
He is worthy of our praise!
Lets make a joyful noise to the rock of our salvation.
all creation sing his praises
bridge: 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 our love
That set the captives free
Chorus:|: Come on let's celebrate and give God all the glory.
He is worthy of our praise!
Lets make a joyful noise to the rock of our salvation.
all creation sing his praise :|
Come on let's celebrate
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1. Zien hoe ver we zijn gekomen,
God te danken voor wat hij heeft gedaan.
Er is een goed diep in mijn hart dat overloopt
Reminiscing door de jaren heen,
twijfel overwinnen en vreest
Onze Geest opstijgt tot aan de .
troon van glorie zingen lof aan de koning
Refrein: Kom op laten we vieren en geef God alle eer.
Hij is het waard om geprezen te worden
Lets make een vreugdevol geluid naar de rots van ons heil.
Heel de schepping zingt zijn lof!
2. We willen van vreugde te delen
met vrienden en familie geven liefde die zoveel betekent,
wetend dat de Meesters aanraking.
Is de reflectie van de Vaders liefde binnenkant
We moeten de hele wereld laten kennen en generaties show:
Het Evangelie van Christus is de power die ons heil. uit de duisternis naar het licht.
Refrein: Kom op laten we vieren en geef God alle eer,
Hij is het waard om geprezen te worden.
Lets make een vreugdevol geluid naar de rots van ons heil.
Heel de schepping zingt zijn lof
brug: We vieren het mysterie:
Christus in ons blijft de hoop der heerlijkheid.
Dit is het koninkrijk van de sleutel.
We hebben triomfantelijke overwinning.
En de wereld zal het ons dan weten door onze liefde.
Dat de gevangenen vrij te laten
Refrein: Kom op laten we vieren en geven God alle eer,
Hij is het waard om geprezen te worden
Lets make een vreugdevol geluid naar de rots van ons heil.
Heel de schepping zingt zijn lof.
Kom op laten we vieren!

