
My life is in your hands 
 
You don't have to worry  
and don't you be afraid, 
Joy comes in the morning,  
troubles they don't last always, 
 
For there's a friend named Jesus  
who will wipe your tears away. 
And if your heart is broken, 
just lift your hands and say: 
 
[Chorus] 
I know I can make it,  
I know I can stand. 
No matter what may come my way,  
my life is in Your hands. 
 
With Jesus I can take it,  
with Him I know I can stand. 
No matter what may come my way,  
my life is in Your hands. 
 
So when your tests and trials 
they seem to get you down, 
and all your friends and loved ones  
are nowhere to be found. 
Remember there's a friend named Jesus  
who will wipe your tears away, 
And if your heart is broken  
just lift your hands and say: 
 
Oh, I know I can make it,  
I know I can stand. 
No matter what may come my way,  
my life is in Your hands. 
With Jesus I can take it,  
with Him I know I can stand. 
No matter what may come my way,  
my life is in Your hands. 
 
My life is in Your hands. 
My life is in Your hands. 
 

Mijn leven is in uw handen 
 
Je hoeft je geen zorgen te maken 
en wees niet bang. 
De vreugde komt in de morgen, 
zorgen duren niet voor altijd. 
 
Want er is een vriend genaamd Jezus 
die je tranen weg zal vegen.  
En als je hart gebroken is, 
hef gewoon je handen op en zeg: 
 
[Refrein] 
Ik weet dat ik het aan kan, 
ik weet dat ik stand kan houden. 
Het maakt niet uit wat er op mijn pad kan komen, 
mijn leven is in Uw handen 
 
Met Jezus kan ik alles aan, 
met Hem weet ik dat ik kan blijven staan. 
Het maakt niet uit wat er op mijn pad kan komen, 
mijn leven is in Uw handen. 
 
Dus wanneer je tests en beproevingen 
je eronder lijken te krijgen, 
en al je vrienden en geliefden 
nergens zijn te vinden. 
Vergeet niet dat er een vriend genaamd Jezus is 
die je tranen weg zal vegen.  
En als je hart gebroken is, 
hef gewoon je handen op en zeg: 
 
Ik weet dat ik het aan kan, 
ik weet dat ik stand kan houden. 
Het maakt niet uit wat er op mijn pad kan komen, 
mijn leven is in Uw handen 
Met Jezus kan ik alles aan, 
met Hem weet ik dat ik kan blijven staan. 
Het maakt niet uit wat er op mijn pad kan komen, 
mijn leven is in Uw handen. 
 
Mijn leven is in Uw handen. 
Mijn leven is in Uw handen. 
 

 


