I CAN SEE THE HAND
Original
1.

When I look at the moon and stars in the sky
I can see the hand of the Father.
In de valley so deep and rivers so wide,
I can see the hand of the Father.

I can see the hand..... when I look around me
I can hear the voice....blowing in de wind
I can feel the mighty touch of the Father’s love
Ev’rywhere I go, ev’rywhere I go His presence surrounds me
I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God
2.

In the music of birds and rustle of leaves
I can hear the voice of the Father
In de thundering rain and whispering breeze,
I can hear the voice of the Father.

3

On a warm summer day when the sun’s shining bright
I can feel the touch of the Father.
In the snow that falls on a cold winter night,
I can feel the touch of the Father

I can see the hand..... when I look around me
I can hear the voice....blowing in de wind
I can feel the mighty touch of the Father’s love
Ev’rywhere I go, ev’rywhere I go His presence surrounds me
I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God
I can see the hand..... when I look around me
I can hear the voice....blowing in de wind
I can feel the mighty touch of the Father’s love
Ev’rywhere I go, ev’rywhere I go His presence surrounds me
I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch
See the hand, hear the voice, I can feel the touch
I can see the hand, hear the voice, I can feel the touch.
I can see the hand, hear the voice, feel the touch of God!!

Stijl
Speelwijze
Maatsoort
Duur

Black gospel, met veel afwisseling en opbouw
Southern Gospel Shuffle 120 bpm
Vierkwarts maat
Ca. 3.15 minuten

Vertaling
1.

Wanneer ik naar de maan en de sterren in de lucht kijk, kan ik de hand van de
Vader zien.
In een diepe vallei en rivieren, zo wijd, kan ik de hand van de Vader zien.

Ik kan de hand zien….wanneer ik om mij heen kijk
Ik kan de stem horen…in het suizen van de wind
Ik kan de machtige aanraking voelen van de liefde van de Vader
Overal waar ik ga, Zijn aanwezigheid omringt mij
Ik kan de hand zien, ik kan de stem horen, ik kan de aanraking voelen van God
2.

In de muziek van de vogels en het ruizen van de bladeren, kan ik de stem van de
Vader horen
In de donderregen en een fluisterend briesje, kan ik de stem van de Vader horen

3.

Op een warme zomerdag, wanner de zon helder schijnt, kan ik de aanraking van
de Vader voelen.
In de sneeuw dat valt in een koude winternacht, kan ik de aanraking van de Vader
voelen.

Ik kan de hand zien….wanneer ik om mij heen kijk
Ik kan de stem horen…in het suizen van de wind
Ik kan de machtige aanraking voelen van de liefde van de Vader
Overal waar ik ga, Zijn aanwezigheid omringt mij
Ik kan de hand zien, ik kan de stem horen, ik kan de aanraking voelen van God
Ik kan de hand zien….wanneer ik om mij heen kijk
Ik kan de stem horen…in het suizen van de wind
Ik kan de machtige aanraking voelen van de liefde van de Vader
Overal waar ik ga, Zijn aanwezigheid omringd mij
Ik kan de hand zien, ik kan de stem horen, ik kan de aanraking voelen
Ik kan de hand zien, ik kan de stem horen, ik kan de aanraking voelen
Ik kan de hand zien, ik kan de stem horen, ik kan de aanraking voelen
Ik kan de hand zien, ik kan de stem horen, ik kan de aanraking voelen van God.

