
God is mijn schuilplaats.                             
 
Refrein: 
God is mijn schuilplaats, mijn kracht, 
Hij is aanwezig, heilig, groot is Zijn macht. 
En ook al beeft het land, 
vallen bergen kreunend in de zee, 
wij zijn niet bang, (bis) 
want God is mijn schuilplaats, mijn kracht. 
 
Water van vreugde 
stroomt door de stad van mijn God, 
de heilige stad, de stad van de hoogste Heer.  
 
Mensen voeren strijd, 
raken landen kwijt. 
God breekt lans en boog. 
O mens, kijk toch omhoog. 
Wees stil en weet: Ik ben de Heer. 
 
Refr. 
 
Een sterke muur is onze God, 
waarachter ik kan schuilen. 
Als soms de vijand scheld en spot, 
Hij troost als ik moet huilen. 
Als mij het kwaad omringt, 
Gods stem niet tot mij klinkt, 
is Hij mij toch nabij, 
en wijkt niet van mijn zij. 
Zijn kracht zal zegevieren. 
 
Geloven wij in eigen kracht 
dan zullen wij ervaren; 
Niets gaat er boven Zijne macht. 
Zijn trouw zal ons bewaren. 
Een naam klinkt door 't heelal, 
die eeuwig heersen zal. 
't Is Jezus Christus, Heer. 
Voor Hem de lof en eer; 
De vijand is verslagen. 
 
Al wint het kwaad steeds meer terrein, 
en neemt het ons gevangen, 
God zal beschermend bij ons zijn. 
Wat kan ik meer verlangen? 
De boze gaat te keer, 
maar buigt voor Israëls Heer. 
Hij raakt zijn machten kwijt, 
want Christus wint de strijd. 
Op Zijn woord zal hij vallen.  
 
Gods heilig Woord staat bovenal. 
O laten wij aanbidden. 
Zijn Geest is't die beschermen zal. 
Zijn liefde in ons midden. 
Al wordt ik zwaar bezocht' 
Ik weet: " 'k ben vrijgekocht." 
Dat is mij alles waard. 
Meer dan het goud van 'd aard. 
'k Mag eeuwig bij Hem wonen. 
 
God is mijn schuilplaats, mijn kracht. 
We zijn niet bang, (bis) 
Want God is mijn schuilplaats, mijn kracht. 
 
Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. 
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