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Step by step    Stap voor stap                       
Gezongen door Whitney Houston  

Well, there's a bridge and there's a river  Nou, er is een brug en er is een rivier 
That I still must cross     Die ik nog moet oversteken 

As I'm going on my journey    Terwijl ik mijn reis afleg 
Oh, I might be lost     Oh, ik zou kunnen verdwalen 
And there's a road I have to follow   En er is een weg die ik moet volgen 
A place I have to go     Een plaats waar ik naartoe moet gaan 
Well no one told me just how to get there  Maar niemand vertelde me hoe er te komen 
But when I get there I'll know    Maar als ik daar zal arriveren, zal ik het weten 

'Cause I'm taking it …     Omdat ik hem neem … 
 
Refrein: 
Step by step, Bit by bit,   Stap voor stap, Beetje bij beetje 
Stone by stone (Yeah),    Steen voor steen (Yeah), 
Brick by brick (Oh Yeah)   Klinker voor klinker (Oh Yeah) 
Step by step, Day by day   Stap voor stap, Dag voor dag 

Mile by mile (Ooh, ooh)   Mijl na mijl (Ooh, ooh) 
 
And this old road is rough and ruined  En deze oude weg is hobbelig en slecht 
So many dangers along the way   Zo veel gevaren onderweg  
So many burdens might fall upon me  Zoveel lasten die op mijn schouders kunnen komen  
So many troubles that I have to face   Zoveel obstakels die ik onder ogen moet zien 
 

Oh, but I won't let my spirit fail me  Oh, maar ik laat me niet ontmoedigen 
Mmmh, I won't let my spirit go    Mmmh, ik geeft de moed niet op 
Until I get to my destination    Tot ik op mijn bestemming ben aangekomen 
I'm gonna take it slow    Ik zal het langzaamaan doen 
Because I'm making it mine    Want ik doe het op mijn manier 
 

Refrein: 
Step by step (you know I’m taking it)  Stap voor stap (weet je ik volg de weg) 
Bit by bit (bit by bit, come move)  Beetje bij beetje (ja ga vooruit) 
Stone by stone (Yeah)    Steen voor steen (Yeah) 

Brick by brick (brick by brick by brick  Klinker voor klinker (klinker voor klinker voor klinker   
by brick mmm…)    voor klinker mmm…) 
Step by step (step by step uh-huh)  Stap voor stap (stap voor stap uh-huh) 

Day by day (day by day-ee)   Dag voor dag (dag voor dag-ee) 
Mile by mile (ooh)    Mijl voor mijl (ooh) 
Go your own way    Ga je eigen weg 
 
Say it, baby, don’t give up   Zeg het, lieverd, geef niet op 
You’ve got to hold on to what you’ve got Je hebt vast te houden aan wat je hebt 
Oh, baby, don’t give up,   Oh, lieverd, geef niet op, 

You’ve got to keep on moving on don’t stop Stop niet maar ga nu verder 
(yeah, yeah)     (yeah, yeah) 
I know you’re hurting and I know you’re blue Ik weet dat je pijn hebt en verdrietig bent 
I know you’re hurting,    Ik weet dat je pijn hebt, 
But don’t let the bad things get to you  Maar laat de slechte dingen je niet overmeesteren 
I’m taking it …     Ik zet mijn reis verder … 

 
Refrein 

 
C’mon baby, gotta keep movin…  Komaan lieverd, blijf doorgaan, ga nu verder… 
 
 
 


