
She was driving last Friday     Ze reed snel afgelopen vrijdag 

on her way to Cincinnati     naar Hendrik Ido Ambacht 

On a snow white Christmas Eve    ‘t Was een sneeuw witte Kerstnacht 

Going home to see her Mama and her Daddy   Op weg naar moeder en vader  

with the baby in the backseat    met de baby op de achterbank 

Fifty miles to go and she was running low   Nog 50 km te gaan en een tekort 

on faith and gasoline     aan geloof en brandstof 

It would been a long hard year    Het zou ‘n lang, moeilijk jaar worden 

She had a lot on her mind and     Ze had veel aan haar hoofd 

she didn't pay attention     en lette daardoor niet op 

 

She was going way to fast    Ze ging veel te hard en 

Before she knew it she was spinning    voor ze ‘t wist was ze aan het tollen  

on a thin black sheet of glass    op een dun zwart laagje glas 

She saw both their lives flash before her eyes  Ze zag hun leven in een flits voorbij gaan 

She didn't even have time to cry    en had niet eens tijd om te huilen 

She was sooo scared     Ze was zoooo bang 

She threw her hands up in the air   Ze gooide haar handen in de lucht 

 

Jesus take the wheel     Jezus, neem het stuur van me over 

Take it from my hands     Neem het me uit handen 

Cause I can't do this all on my own   Want ik kan dit alles niet alleen  

I'm letting go      Ik laat het los 

So give me one more chance    Dus geef me nog één kans 

To save me from this road I'm on    Red me van deze weg waarop ik ga 

Jesus take the wheel     Jezus, neem het stuur van me over 

 

It was still getting colder when     Het werd almaar kouder 

she made it to the shoulder    En toen ze de vluchtstrook bereikte 

And the car came to a stop    stond haar auto stil 

She cried when she saw that     Ze huilde toen ze omkeek 

baby in the backseat sleeping like a rock   en de baby als een roos zag slapen 

And for the first time in a long time   En voor het eerst in lange tijd 

She bowed her head to pray    boog ze haar hoofd en bad 

She said I'm sorry for the way    Ze zei dat ze spijt had voor de wijze 

I've been living my life     waarop ze haar leven had geleid 

I know I've got to change    Ik weet dat ik moet veranderen 

So from now on tonight     dus vanaf deze nacht 

 

Jesus take the wheel     Jezus, neem het stuur van me over 

Take it from my hands     Neem het me uit handen 

Cause I can't do this on my own    Want ik kan dit alles niet alleen 

I'm letting go      Ik het laat los 

So give me one more chance    Dus geef me nog één kans 

To save me from this road I'm on    Red me van deze weg waarop ik ga 

 

 



Oh, Jesus take the wheel     O, Jezus neem het stuur van me over 

Oh, I'm letting go     O, ik laat het los 

So give me one more chance    Dus geef me nog één kans 

Save me from this road I'm on    Red me van deze weg waarop ik ga 

From this road I'm on     Van deze weg waarop ik ga 

Jesus take the wheel     Jezus, neem het stuur van me over 

Oh, take it, take it from me    O, neem het, neem het van me af 

Oh, why, oh      O, waarom, O 


