Vertalingen Engelstalige Liederen
You Say - Lauren Daigle
Ik blijf tegen de stemmen in mijn gedachten vechten die zeggen dat ik niet genoeg ben.
Elke leugen vertelt mij dat ik nooit goed genoeg zal zijn.
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogte- en dieptepunt?
Herinner mij er weer aan wie ik ben, omdat ik dat moet weten.
U zegt dat ik geliefd ben, terwijl ik niks kan voelen
U zegt dat ik sterk ben, wanneer ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik word vastgehouden, wanneer ik tekort schiet
Wanneer ik er niet bij hoor, zegt U dat ik van jou ben
En ik geloof, oh, ik geloof
Wat U over mij zegt
Ik geloof
Het enige wat nu uitmaakt is alles wat U van mij vindt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit, oh oh
U zegt dat ik geliefd ben, terwijl ik niks kan voelen
U zegt dat ik sterk ben, wanneer ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik word vastgehouden, wanneer ik tekort schiet
Wanneer ik er niet bij hoor, zegt U dat ik van jou ben
En ik geloof, oh, ik geloof
Wat U over mij zegt
Ik geloof
Ik pak alles wat ik heb en ik leg het nu voor Uw voeten
U heeft elke mislukking God, U heeft elke overwinning, oh oh
U zegt dat ik geliefd ben, terwijl ik niks kan voelen
U zegt dat ik sterk ben, wanneer ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik word vastgehouden, wanneer ik tekort schiet
Wanneer ik er niet bij hoor, zegt U dat ik van jou ben
En ik geloof, oh, ik geloof
Wat U over mij zegt
Ik geloof
Oh, ik geloof, ja, ik geloof
Wat U over mij zegt
Ik geloof
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Tell Me Why - D
 eclain Gailbraiht
In mijn droom zingen kinderen een lied voor liefde
Voor alle jongens en meisjes
De lucht is blauw en de velden zijn groen
En lachen is de taal van de wereld
Dan wordt ik wakker en zie ik een wereld vol met mensen die hulp nodig hebben
Vertel me waarom moet het zo zijn?
Vertel me waarom, is er iets dat ik gemist heb?
Vertel me waarom, want ik begrijp het niet
Dat zo veel mensen hulp nodig hebben en wij geen helpende hand bieden
Vertel me waarom
Elke dag vraag ik mij af
Wat moet ik doen om een mens te zijn
Moet ik vechten om iedereen te bewijzen wie ik ben?
Is dat wat mijn leven is, om te verspillen in een wereld vol oorlog?
Vertel me waarom moet het zo zijn?
Vertel me waarom, is er iets dat ik gemist heb?
Vertel me waarom, want ik begrijp het niet
Dat zo veel mensen hulp nodig hebben en wij geen helpende hand geven
Vertel me waarom
Vertel me gewoon waarom 2x
Vertel me waarom
Waarom, waarom moet de tijger rennen
Vertel me waarom
Waarom, waarom moeten we de kogel schieten
Vertel me waarom
Waarom, waarom leren we nooit
Kan iemand ons vertellen waarom we de oerwouden verbranden
Vertel me waarom
Waarom, waarom zeggen we dat het ons iets kan schelen
Vertel me waarom
Waarom, waarom staan we maar en staren
Vertel me waarom
Waarom, waarom huilen de dolfijnen
Kan iemand ons vertellen waarom de oceaan dood gaat
Vertel me waarom
Waarom, waarom als we allemaal hetzelfde zijn
Vertel me waarom
Waarom, waarom schuiven we de schuld af
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Vertel me waarom
Waarom, waarom houdt het nooit op
Kan iemand ons vertellen waarom we niet gewoon vrienden kunnen zijn
Waarom, waarom?

Ik wens jou - T
 rinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
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Take Me Home - J
 ess Glynne
Ingewikkeld, zo verteerd door
Al deze pijn
Als je het mij vraagt, weet ik niet
waar ik moet beginnen
Woede, liefde, verwarring
Rolt het goud nergens heen
Ik weet dat het ergens beter is
Omdat je me daar altijd heen brengt
Kwam naar je toe met een gebroken vertrouwen
Gaf me meer dan een hand om vast te houden
Gevangen voordat ik de grond raakte
Zeg me dat ik veilig ben, je hebt me nu
Zou je het stuur overnemen
Als ik de controle verlies?
Als ik hier lig,
Breng je me dan naar huis?
Kun je voor
Een gebroken ziel zorgen?
Wil je me nu vasthouden?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Houdt de pistool tegen mijn hoofd
Tel één, twee, drie
En als het me helpt weg te lopen, dan is dat
Wat ik nodig heb
En elke minuut wordt het gemakkelijker
Hoe meer je tegen me praat
Je rationaliseert mijn donkerste gedachten
Ja jij, laat ze vrij
Kwam naar je toe met een gebroken geloof
Gaf me meer dan een hand om vast te houden
Gevangen voordat ik de grond raakte
Zeg me dat ik veilig ben, je hebt me nu
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Zou je het stuur willen overnemen
Als ik de controle verlies?
Als ik hier lig,
Breng je me dan naar huis?
Kunt je voor
Een gebroken ziel zorgen?
Oh, wil je me nu vasthouden?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Je zegt dat de ruimte het beter zal maken
En de tijd het zal genezen
Ik zal niet voor altijd verloren zijn
En binnenkort zal ik niet voelen
Dat ik achtervolgd word, oh vallende
Je zegt dat de ruimte het beter zal maken
En de tijd het zal genezen
Ik zal niet voor altijd verloren zijn
En binnenkort zal ik niet voelen
Dat ik achtervolgd word, oh vallende
Je zegt dat de ruimte het beter zal maken
En de tijd het zal genezen
Ik zal niet voor altijd verloren zijn
En binnenkort zal ik niet voelen
Dat ik achtervolgd word, oh vallende
Zou jij het stuur willen overnemen
Als ik de controle verlies?
Als ik hier lig,
Breng je me dan naar huis?
Kun je voor
Een gebroken ziel zorgen?
Oh, wil je me nu vasthouden?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
Home / Oh, wil je me naar huis brengen?
Oh, wil je me naar huis brengen?
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Shake - MercyMe
Ik kan het niet geloven
Hoe mijn leven was
Het enige dat ik wist, was dat mijn hart gebroken was
En ik wilde nooit meer terug
Het behoeft geen uitleg
Hoe ik het licht zag
Hij vond mij en maakte mij vrij
en het bracht me terug tot leven
Geef de transformatie maar de schuld
Veranderd tot de kern
Zijn liefde is echt
En ik kan niet stil zitten
Want mijn naam is niet meer beschaamd
Grote Almachtige God, gaat me veranderen
Grote Almachtige God, hij verandert mij
Je moet bewegen, bewegen, bewegen
Alsof je veranderd, veranderd bent
Gloednieuw staat je super goed
Dus, beweeg, alsof je veranderd bent
Kom op en schud, schud, schud alsof je veranderd bent
Schud, Schud, schud, alsof je veranderd bent!
Misschien kwam hij naar jou
Toen alles in orde leek
Of misschien was je wereld op z’n kop
En raakte het je tussen je ogen
Het maakt niet wanneer het gebeurde
Met 7 of 95 jaar
Beweeg je voeten, want jij bent vrij!
En nog nooit zo meer levend geweest!
Je moet bewegen, bewegen, bewegen
Alsof je veranderd, veranderd bent
Gloednieuw staat je super goed
Dus, beweeg, alsof je veranderd bent
Kom op en schud, schud, schud alsof je veranderd bent
Alsof je veranderd, veranderd bent
Gloednieuw staat je super goed
Dus, beweeg, alsof je veranderd bent
Kom op en schud, schud, schud alsof je veranderd bent
Schud, schud, schud alsof je veanderd bent
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Schud, schud
Grote Almachtige God, gaat me veranderen
Grote Almachtige God, hij verandert mij
Grote Almachtige God, gaat me veranderen
Grote Almachtige God, hij verandert mij
Het maakt niet wanneer het gebeurde
Met 7 of 95 jaar
Beweeg je voeten, want jij bent vrij!
En nog nooit zo meer levend geweest!
Je moet bewegen, bewegen, bewegen
Alsof je veranderd, veranderd bent
Gloednieuw staat je super goed
Dus, beweeg, alsof je veranderd bent
Kom op en schud, schud, schud alsof je veranderd bent
Alsof je veranderd, veranderd bent
Gloednieuw staat je super goed
Dus, beweeg, alsof je veranderd bent
Kom op en schud, schud, schud alsof je veranderd bent
Schud, schud, schud alsof je veranderd bent
Schud, schud
Je moet bewegen, bewegen, bewegen
Alsof je veranderd, veranderd bent
Grote Almachtige God, gaat me veranderen
Grote Almachtige God, hij verandert mij
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