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Verse 

For we trust in our God 
And through His unfailing love 

We will not be shaken, 
We will not be shaken, 
We will not be shaken 

 
Verse 

Though the battle rages 
We will stand in the fight 

Though the armies rise up against us on all sides 
We will not be shaken, We will not be shaken., We will not be shaken 

 
Pre-Chorus? 

For in the hour of our darkest day 
We will not tremble, we won’t be afraid 

Hope is rising like the light of dawn 
Our God is for us He has overcome 

 
Chorus (x2) 

For we trust in our God 
And through His unfailing love 

We will not be shaken 
We will not be shaken 
We will not be shaken 

 
Bridge: 

All those against Him will fall 
For our God is stronger 

He can do all things 
No higher name we can call 

For Jesus is greater 
We can do all things 

 
Chorus 

For we trust in our God 
And through His unfailing love 

We will not be shaken, We will not be shaken, We will not be shaken 
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Vs. 1 

Op God is onze hoop. 
Hij draagt ons in zijn trouw. 

Hij laat ons niet vallen. 
Hij laat ons niet vallen. 
Hij laat ons niet vallen. 

 
Vs. 2 

Dreigen vijanden en 
Woedt de strijd om ons heen, 

Trekken legers op, ook dan staan wij niet alleen. 
Hij laat ons niet vallen, Hij laat ons niet vallen, Hij laat ons niet vallen. 

 
Pre-Chorus 

Ook als de nacht al op zijn donkerst is 
Zijn wij niet bang, omdat Hij bij ons is. 
Hoop verschijnt, zoals de zon opkomt, 
Want God is vóór ons en Hij overwon. 

 
Refrein 2x 

Op God is onze hoop. 
Hij draagt ons in zijn trouw. 

Hij laat ons niet vallen. 
Hij laat ons niet vallen. 
Hij laat ons niet vallen. 

 
Bridge: 

Hij zal de vijand verslaan, 
Want God is de sterkste 

En Hij kan alles. 
Hoop op geen andere naam, 

Want Jezus is redder 
En Hij kan alles. 

 
Refrein 

Op God is onze hoop. 
Hij draagt ons in zijn trouw. 

Hij laat ons niet vallen, Hij laat ons niet vallen, Hij laat ons niet vallen 
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