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I Can Do It    Ik kan het 
Gezongen door Karen Drucker  
 
 
I can do it, I can do anything   Ik kan het, ik kan alles 

When I say what I want    Als ik zeg wat ik wil 
and I walk my talk,    en ik voeg de daad bij het woord 
it all comes back to me    komt het allemaal bij me terug 
I can do it, I can do anything   Ik kan het, ik kan alles 
I release let go     Ik laat los, laat het gaan 
Go with the flow     Gaan met de stroom 
This is where I’m supposed to be  Dit is waar ik verondersteld ben te zijn  

 
Today I say I’ll get out of my way  Vandaag zeg ik ik kom er op mijn manier uit 
And live the life that's meant for me       En leef het leven wat bedoeld is voor mij 
I state my claim in Spirit’s name  Ik omschrijf mijn claim in de naam van de Spirit  
I choose my destiny    Ik kies mijn bestemming    
 
I can do it, I can do anything   Ik kan het, ik kan alles 

When I say what I want    Wanneer ik zeg wat ik wil 
and I walk my talk,    en ik voeg de daad bij het woord 
it all comes back to me.   Komt het allemaal bij me terug 
I can do it, I can do anything   Ik kan het, ik kan alles 
I release let go     Ik laat los, laat het gaan 
Go with the flow     Gaan met de stroom 

This is where I’m supposed to be  Dit is waar ik verondersteld ben te zijn  
 
Right here right now today I choose how Hier en nu, vandaag kies ik hoe 
To be all I can be    Om alles te zijn wat ik kan zijn 
I can heal my life let go of the strife   Ik kan mijn leven helen en het worstelen loslaten 
I embrace the mystery    Ik omarm het mysterie 
 

I can do it, I can do anything   Ik kan het, ik kan alles 
When I say what I want    Wanneer ik zeg wat ik wil 
and I walk my talk,    en ik voeg de daad bij het woord 
it all comes back to me.   Komt het allemaal bij me terug 

I can do it, I can do anything   Ik kan het, ik kan alles 
I release let go     Ik laat los, laat het gaan 
Go with the flow     Gaan met de stroom 

This is where I’m supposed to be  Dit is waar ik verondersteld ben te zijn  
 
I can do it     Ik kan het 
I can do it     Ik kan het 
I can do it now!     Ik kan het nu! 
 

What do I want, do it today   Wat wil ik, doe het vandaag  
What do I want, do it!    Wat wil ik, doe het! 
What do I want, do it today   Wat wil ik, doe het vandaag 
I can do it!     Ik kan het! 
 
I can do it, I can do anything (8x)  Ik kan het, ik kan alles (8x) 
 

I can do it!     Ik kan het! 

 
 
 
 
 

 

 


