
Vertaling lied: 

  

1 Will you let me be your servant,              Zul je mij je helper laten zijn, 

let me be as Christ to you?                         Laat mij als Christus zijn voor jou? 

Pray that I may have the grace to               Bidt dat ik de souplesse mag hebben 

let you be my servant, too.                          Om jou ook mijn helper te laten zijn. 

 

2 We are pilgrims on a journey,                  Wij zijn pelgrims op een reis 

we are trav’lers on the road;                       Wij zijn reizigers op een weg; 

we are here to help each other                   Wij zijn hier om elkaar te helpen 

walk the mile and bear the load.                 Loop die mijl and draag de last. 

 

3 I will hold the Christ-light for you            Ik zal het Licht van Christus vóór je houden 

in the nighttime of your fear;                      In het nachtelijk uur van je angst; 

I will hold my hand out to you,                   Ik zal je de hand toereiken, 

speak the peace you long to hear.             Over vrede spreken waarover je verlangt te 

horen. 

 

4 I will weep when you are weeping;         Ik zal huilen wanneer jij aan het huilen bent; 

when you laugh I’ll laugh with you.           Wanneer je lacht, lach ik met je mee. 

I will share your joy and sorrow                 Ik zal je vreugde en je verdriet delen 

till we’ve seen this journey through.          Totdat we deze reis hebben voltooid. 

 

5 When we sing to God in heaven             Wanneer we tot God in de hemel zingen 

We shall find such harmony                       Zullen we zo'n harmonie vinden 

Born of all we've known together              Geboren vanuit allen die we samen gekend  

hebben 

Of Christ' love and agony.                          Van Christus' liefde en ellende. 

 

6 Will you let me be your servant,            Wil je me je helper laten zijn, 

let me be as Christ to you?                       Zul je mij laten zijn als Christus voor jou? 

Pray that I may have the grace to             Bidt dat ik de genade mag vinden 

let you be my servant, too.                        Om jou óók mijn helper te laten zijn. 

 

  
 


