
Who am I 
 
Who am I, that the Lord of all the earth 
would care to know my name, 
would care to feel my hurt? 
And who am I, that the Bright and Morning Star 
would choose to light the way 
for my ever wandering heart? 
 
[Chorus] 
Not because of who I am, 
but because of what You've done. 
Not because of what I've done, 
but because of who You are. 
 
I am a flower quickly fading, 
here today and gone tomorrow; 
a wave tossed in the ocean, 
a vapor in the wind. 
Still You hear me when I'm calling, 
Lord, You catch me when I'm falling, 
and You've told me who I am: 
I am Yours, I am Yours. 
 
Who am I, that the eyes that see my sin 
would look on me with love  
and watch me rise again? 
Who am I, that the voice that calmed the sea 
would call out through the rain 
and calm the storm in me? 
 
[Chorus] 
 
Whom shall I fear? 
Whom shall I fear? 
'Cause I am Yours, I am Yours. 
 

Wie ben ik 
 
Wie ben ik, dat de Heer van de hele aarde 
erom zou geven mijn naam te weten, 
erom zou geven mijn pijn te voelen? 
En wie ben ik, dat de Blinkende Morgenster 
ervoor zou kiezen de weg te verlichten 
voor mijn eeuwig dwalende hart? 
 
[Refrein] 
Niet om wie ik ben, 
maar om wat U heeft gedaan. 
Niet om wat ik heb gedaan, 
maar om wie U bent. 
 
Ik ben een bloem die snel vergaat, 
hier vandaag en morgen verdwenen; 
een golf die wordt opgegooid in de oceaan, 
een damp in de wind. 
Toch hoort U me als ik aan het roepen ben, 
Heer, U vangt me als ik aan het vallen ben, 
en U heeft me verteld wie ik ben: 
Ik ben van U, ik ben van U. 
 
Wie ben ik, dat de ogen die mijn zonde zien 
naar we zouden kijken met liefde  
en me weer zien opstaan? 
Wie ben ik, dat de stem die de zee kalmeerde 
zou roepen door de regen 
en de storm in mij zou kalmeren? 
 
[Refrein] 
 
Wie zou ik vrezen? 
Wie zou ik vrezen? 
Want ik ben van U, ik ben van U. 

 


