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525    Toccata of Praise 
 

 

 

Een vreugdevol loflied op zang en muziek ! 
  
 

Jubilate, jubilate, jubilate 
Jubilate, jubilate 
Sing and rejoice with music 
I will lift up the voice of music 
Fill the world with a joyful sound 
I will sing to the voice of music 
Singing forever a jubilant, jubilant song 
With every glad hosanna 
I celebrate my life 
With every alleluja I lift my song on high 
Alleluja, celebrate 
Sing and celebrate the song of life 
I pledge my voice to right the wrong 
Jubilate, rejoice 
I lift it up in anthems strong 
Jubilate, rejoice 
I sing the everlasting song 
Sing and rejoice with music 
Sing and rejoice with music, rejoice 
Jubilate, people sing and rejoice 
Jubilate, make a joyful note 
Nations now join as one, 
Unified by peace and love 
Jubilate, proclaim the song of peace and love 
Sing and rejoice, sing and rejoice with music 
I will lift up the voice of music 
Fill the world with a joyful sound 
I will sing to the voice of music 
Singing forever a jubilant, jubilant song 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Sing and rejoice, rejoice 
Alleluja 
Alleluja 
alleluja 

Jubel en juich 
 
Zing en schep vreugde in de muziek 
Ik laat de stem van de muziek volop horen 
En vul de wereld met een blij geluid 
Ik zing met de klank van muziek 
Voor altijd een jubelend lied 
Met elk blij hosanna 
Vier ik mijn leven 
Met elk alleluja verhef ik mijn lied 
Alleluja, vier 
Zing en vier het lied van je leven 
Ik zet mijn stem in om het verkeerde te 
verbeteren, jubel en wees blij 
Ik verhef mijn stem in luide lofzang 
Jubel en wees blij 
Ik zing het eeuwige lied 
zing en schep vreugde in muziek 
zing en schep vreugde in muziek 
jubel, mensen zing en wees blij 
jubel, zing een blije noot 
volkeren komen samen 
verenigd door vrede en liefde 
jubel, verkondig het lied van vrede en liefde 
zing en schep vreugde in muziek 
Ik laat de stem van de muziek volop horen 
En vul de wereld met een blij geluid 
Ik zing met de klank van muziek 
Eeuwig een jubelend, juichend lied 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Zing en wees blij 
Alleluja,  
Alleluja 
alleluja 
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