
Oceans (where feet may fail) 
 
 
You call me out upon the waters; 
the great unknown where feet may fail. 
And there I find You in the mystery. 
In oceans deep my faith will stand. 
 
[Chorus] 
And I will call upon Your name 
and keep my eyes above the waves. 
When oceans rise,  
my soul will rest in Your embrace, 
for I am Yours and You are mine. 
 
Your grace abounds in deepest waters. 
Your sovereign hand will be my guide 
where feet may fail and fear surrounds me. 
You've never failed and You won't start now. 
 
[Chorus] 
And I will call upon Your name 
and keep my eyes above the waves. 
When oceans rise,  
my soul will rest in Your embrace, 
for I am Yours and You are mine. 
You are mine. 
 
Spirit, lead me  
where my trust is without borders. 
Let me walk upon the waters 
wherever You would call me. 
Take me deeper  
than my feet could ever wander, 
and my faith will be made stronger 
in the presence of my Savior. 
 
And I will call upon Your name 
and keep my eyes above the waves. 
When oceans rise, 
my soul will rest in Your embrace,  
for I am Yours and You are mine 
 
 

Oceanen (waar voeten mogen falen) 
(of: waar ik geen vaste grond onder de voeten heb) 
 
U roept naar me op de wateren; 
het grote onbekende waar voeten mogen falen. 
En daar vind ik U in het mysterie 
Diep in de oceanen zal mijn geloof standhouden 
  
[Refrein] 
En ik roep Uw naam aan 
en houd mijn ogen boven de golven. 
Wanneer de oceanen stijgen, 
zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing, 
want ik ben van U en U bent van mij. 
  
Uw genade is rijk in de diepste wateren 
Uw oppermachtige hand zal mijn gids zijn 
waar voeten kunnen falen en angst me omringt. 
U heeft nooit gefaald en U zult er nu niet aan beginnen. 
  
[Refrein] 
En ik roep Uw naam aan 
en houd mijn ogen boven de golven. 
Wanneer de oceanen stijgen, 
zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing, 
want ik ben van U en U bent van mij. 
U bent van mij. 
  
Geest, leid me  
waar mijn vertrouwen zonder grenzen is. 
Laat me lopen op de wateren 
waar U me ook roept. 
Breng me dieper  
dan mijn voeten ooit zouden kunnen wandelen, 
en mijn geloof zal sterker worden gemaakt 
in het bijzijn van mijn Redder. 
  
En ik roep Uw naam aan 
en houd mijn ogen boven de golven. 
Wanneer de oceanen stijgen, 
zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing, 
want ik ben van U en U bent van mij. 
 

 


