
Yes I believe 
 
When I said that I would follow,  
it was with an honest heart; 
but I didn't fully understand the cost. 
'Cause there are saints throughout the ages, 
and there are those today 
who show us what it really means 
to carry the cross. 
But that only fuels my devotion, 
no matter what comes I will say: 
 
[Chorus] 
Yes, I believe, I believe with all that is in me. 
Yes, I believe though the world  
rises up against me. 
I will be faithful to the choice I have made. 
I am determined I will not be ashamed 
to live so the whole world can see  
that yes, I believe. 
 
There will never be a reason  
to lose this confidence, 
for I have found where my assurance lies. 
It is not in my own power, 
but in who my Savior is. 
And the truth of this conviction  
makes me shout to the sky: 
 
[Chorus] 
 
Yes, I believe  – He is risen 
Yes, I believe  – We are forgiven 
Yes, I believe, I believe 
And one day we'll see Him 
and together we'll say 
 
[Chorus] 
 
I believe! 
I believe! 
 
 

Ja ik geloof 
 
Toen ik zei dat ik zou volgen, 
was dat met een eerlijk hart; 
maar ik begreep nog niet volledig  wat het zou kosten. 
Want er zijn heiligen de eeuwen door, 
en die zijn er vandaag, 
die ons laten zien wat het echt betekent 
om het kruis te dragen. 
Maar dat voedt alleen maar mijn toewijding, 
wat ook gebeurt, ik zal zeggen: 
 
[Refrein]  
Ja, ik geloof, ik geloof met alles wat in me is. 
Ja, ik geloof hoewel de wereld 
tegen me op staat. 
Ik zal trouw zijn aan de keuze die ik gemaakt heb. 
Ik ben vastberaden mij niet te schamen 
te leven zodat de hele wereld kan zien 
dat ja, ik geloof. 
 
Er zal nooit een reden zijn 
om dit vertrouwen te verliezen, 
want ik heb gevonden waar mijn zekerheid ligt. 
Het is niet in mijn eigen kracht, 
maar in wie mijn Redder is. 
En de waarheid van deze overtuiging 
maakt dat ik schreeuw naar de hemel: 
 
[Refrein]  
 
Ja ik geloof – Hij is opgestaan 
Ja ik geloof – We zijn vergeven 
Ja ik geloof, ik geloof 
En op een dag zullen we Hem zien  
en samen zullen we zeggen 
 
[Refrein] 
 
Ik geloof! 
Ik geloof! 

 


