
East to west 
 
Here I am, Lord, and I'm drowning 
in Your sea of forgetfulness. 
The chains of yesterday surround me; 
I yearn for peace and rest. 
I don't want to end up where You found me, 
and it echoes in my mind, 
keeps me awake tonight. 
 
I know You've cast my sin as far 
as the east is from the west, 
and I stand before You now 
as though I've never sinned. 
But today I feel like I'm just one mistake away 
from You leaving me this way. 
 
[Chorus] 
Jesus, can You show me just how far the east is 
from the west? 
‘Cause I can't bear to see the man I've been 
come rising up in me again. 
In the arms of Your mercy I find rest ‘cause You 
know just how far the east is from the west, 
from one scarred hand to the other. 
 
I start the day, the war begins, 
endless reminding of my sin. 
Time and time again 
Your truth is drowned out by the storm I'm in. 
Today I feel like I'm just one mistake away 
from You leaving me this way. 
 
[Chorus] 
 
I know You've washed me white, 
turned my darkness into light. 
I need Your peace to get me through, 
get me through this night. 
I can't live by what I feel, 
but by the truth Your word reveals 
I'm not holding onto You, 
but You're holding onto me. 
You're holding onto me. 
 
Jesus,  You know just how far  
the east is from the west. 
I don’t have to see the man I've been 
come rising up in me again 
In Your arms of Your mercy I find rest  
‘cause You know just how far  
the east is from the west 
From one scarred hand to the other. 

Van het oosten tot het westen 
 
Hier ben ik, Heer, en ik verdrink 
in Uw zee van vergeetachtigheid 
De kettingen van gisteren omringen mij; 
ik verlang naar vrede en rust. 
Ik wil niet eindigen waar U me gevonden hebt, 
en het echoot in mijn hoofd, 
houd me vannacht wakker. 
 
Ik weet dat U mijn zonde heeft weggegooid 
zo ver als het oosten is van het westen, 
en ik sta nu voor U alsof ik nooit gezondigd heb. 
Maar vandaag heb ik het gevoel dat ik maar  
een fout verwijderd ben  
voordat U me op deze manier verlaat. 
 
[Refrein] 
Jezus, kunt U me laten zien hoe ver het oosten is van 
het westen? 
Want ik kan het niet verdragen de mens die ik ben 
geweest weer in mezelf te zien opstaan. 
In de armen van Uw genade vind ik rust 
want U weet hoe ver het oosten is van het westen, 
van één met littekens bedekte hand tot de ander. 
 
Ik begin de dag, de oorlog begint 
eindeloos herinnerend aan mijn zonde. 
Keer op keer wordt Uw waarheid overstemd door de 
storm waar ik inzit 
Vandaag heb ik het gevoel dat ik maar een fout 
verwijderd ben voordat U me op deze manier verlaat. 
 
[Refrein] 
 
Ik weet dat U mij heeft witgewassen, 
mijn duisternis in licht heeft omgekeerd. 
Ik heb Uw vrede nodig om me erdoor te helpen, 
om me door deze nacht te helpen. 
Ik kan me niet laten leiden door wat ik voel  
Maar door de waarheid die Uw Woord onthult 
Houd ik me niet vast aan U,  
maar houdt U mij vast. 
U houdt mij vast. 
 
Jezus, u weet hoe ver  
het oosten is van het westen 
Ik hoef de mens die ik ben geweest niet meer in mezelf 
te zien opstaan. 
In Uw armen van Uw genade vind ik rust, 
want U weet hoe ver  
het oosten is van het westen, 
Van één met littekens bedekte hand tot de ander. 

 


