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"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 
 
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 
 
So 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 
 
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 
[x6] 
 
I will call upon Your Name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
 
 

Lopen op het water 
 
U leert me lopen op het water 
de oceaan is weids en diep 
u vraagt me alles los te laten 
daar vind ik U, en ik twijfel niet. 
 
En als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
 
De diepste zee is vol genade 
uw sterke hand die houdt mij vast 
en als mijn voeten zouden falen 
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand  
  
En als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
 
Geest van God leer mij te gaan over de golven 
in vertrouwen u te volgen 
te gaan waar U mij heen leid 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
ik vertrouw op uw genade 
want ik ben in uw nabijheid 
(6x) 
 
 
En als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
(Mijn ziel vindt rust) 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
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