
WELCOME TABLE Lyrics 

 

I'm gonna sit at the welcome table 

I'm gonna sit at the welcome table one of 

these days, hallelujah 

I'm gonna sit at the welcome table 

Sit at the welcome table one of these 

days, one of these days 

 

I'm gonna feast on milk and honey 

Oh yes, I'm gonna feast on milk and 

honey one of these days, hallelujah 

I'm gonna feast on milk and honey 

Feast on milk and honey one of these 

days, one of these days 

 

I'm gonna to tell God how you treat me 

Yes, I'm gonna to tell God how you treat 

me one of these days, hallelujah 

I'm gonna to tell God how you treat me 

Tell God how you treat me one of these 

days, one of these days 

 

 

Yes, hallelujah 

Welcome table, one of these days 

 

All God's children gonna sit together 

Yes, all God's children gonna sit together 

one of these days, hallelujah 

All God's children gonna sit together 

All God's children gonna sit together, one 

of these days, one of these days 

 

I'm gonna sit at the welcome table 

Yes, I'm gonna sit at the welcome table 

one of these days, hallelujah 

I'm gonna sit at the welcome table 

Sit at the welcome table one of these 

days, one of these days 

Sit at the welcome table one of these 

days, one of these days 

Yes, gonna sit at the welcome table one 

of these days, one of these days 

 

 

 

 

 

DE TAFEL WAARAAN JE WELKOM BENT 

 

Ik neem plaats aan de Welkomst-tafel 

Ik neem plaat aan de Welkomst tafel 

één dezer dagen, halleluja 

Ik ben welkom aan tafel 

welkom aan tafel 

één dezer dagen 

 

Ik zal smullen van melk en honing 

Ja, ik zal smullen van melk en honing 

één dezer dagen, halleluja 

Ik zal smullen van melk en honing 

smullen van melk en honing 

één dezer dagen 

 

Ik zal God laten weten hoe ik je me 

behandelde Ja, ik zal God laten weten hoe 

ik je me behandelde, één dezer dagen, 

halleluja 

Ik zal God laten weten hoe je me 

behandelde. God laten weten hoe ik je me 

behandelde één dezer dagen 

 

Ja, halleluja 

Welkom aan tafel, één dezer dagen 

 

Al Gods kinderen zitten daar samen  

Ja, al Gods kinderen zitten daar samen 

één dezer dagen, halleluja 

Al Gods kinderen zitten daar samen 

Al Gods kinderen zitten daar samen 

één dezer dagen, één dezer dagen 

 

Ik ben welkom aan tafel 

Ja, ik ben welkom aan tafel 

één dezer dagen, halleluja 

Ik ben welkom aan tafel 

welkom aan tafel één dezer dagen 

één dezer dagen 

welkom aan tafel één dezer dagen 

één dezer dagen 

Ja, ik ben welkom aan tafel 

één dezer dagen, één dezer dagen 

 

 


