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In Over My Head (Crash Over Me) / Opgegaan 
Written by: Jenn Johnson, J.P Gentile 
Official Dutch Translation 
 
Vs. 1 
Met mijn leven zo vol als het is 
Blijft toch het gevoel van gemis: 
Een steeds meer verlangen naar Hem; 
De waarheid zit voor in mijn hoofd, 
De dorst in mijn ziel is te groot - 
Hij weet alles al, maar hij doet 
Wat Hij wil, wanneer Hij het doen wil. 
 
Tussenregels I 
Het water komt al tot mijn middel, 
Ik waag me heel ver: 
Ik hoor in de wind het geluid, het geluid van zijn stem 
 
Vs. 2 
Kom dan langs en breek ieder beeld dat ik 
Zelf had helemaal af, met de kracht 
Van alles wat liefde kan doen - 
Breng me weer naar de plek 
Waar mijn hart weet, wat het vroeger wist: 
Ik heb niet genoeg aan mijzelf: 
Kom en doe, wat uw liefde wil doen - 
 
Tussenregels II (x2) 
Verder en verder 
Drijf ik weg, van land af naar zee: 
Hoe het ook uitpakt, 
Wat ook gebeurt, neem me mee. 
Verder en verder 
Drijf ik weg, van land af naar zee: 
Hoe het ook uitpakt, 
Wat ook gebeurt, 
Neem me mee. 
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Refrein 
En de vloed neemt me mee: 
Machteloos vrij, richting zee 
Nu komt het water tot boven mijn hoofd 
En de vloed neemt me mee: 
Nu ben ik waar ik moet zijn, 
Nu komt het water tot boven mijn hoofd; 
En of ik laat los, of ik zwem mee, 
Het zal niet anders gaan: 
Ik ben heerlijk in u opgegaan 
En of ik laat los, of ik zwem mee, 
Het zal niet anders gaan: 
Ik ben heerlijk genoeg in u opgegaan - 
Heerlijk genoeg in u opgegaan. 
 


