
 

 

You raise me up 

 

When I am down and oh, my soul’s so weary. 

When troubles come and my heart burdened be. 

Then I am still and wait here in the silence 

until you come and sit a while with me. 

 

You raise me up so I can stand on mountains. 

You raise me up to walk on stormy seas. 

I am strong when I am on your shoulders. 

You raise me up to more than I can be. 

 

There is no life, no life without its hunger. 

Each restless heart beats so imperfectly. 

But when you come and I am filled with wonder, 

sometimes I think I glimpse eternity. 

 

3x: You raise me up so I can stand on mountains. 

You raise me up to walk on stormy seas. 

I am strong when I am on your shoulders. 

You raise me up to more than I can be. 

 

You raise me up to more than I can be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vertaling You raise me up 

 

Als ik terneergeslagen ben en oh, mijn ziel is zo moe. 

Als er problemen komen en mijn hart is zwaar. 

Dan ben ik kalm en wacht hier in de stilte 

tot jij komt om een tijdje bij me te zitten. 

 

Jij tilt mij op zodat ik op bergen kan staan. 

Jij tilt mij op zodat ik over stormachtige zeeën kan lopen. 

Ik ben sterk als ik op jou schouders sta. 

Jij tilt mij op tot meer dan ik zelf kan zijn. 

 

Er is geen leven, geen leven zonder honger. 

Ieder rusteloos hart klopt zo imperfect. 

Maar als jij komt en ik ben vervuld van verwondering, 

dan denk ik soms dat ik de eeuwigheid zie. 
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Als er problemen komen en mijn hart is zwaar. 

Dan ben ik kalm en wacht hier in de stilte 
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Jij tilt mij op tot meer dan ik zelf kan zijn. 


