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NU ÄR GUD VÅRT HOPP 
Officiell svensk översättning  
(In God We Trust)   

                                                        Text och Musik:  
                                       Reuben Morgan, Ben Fielding 

& Eric Liljero   

Svensk översättning:  
Eric Liljero, Evelina Gard, Ida Möller,  

Wilhelm Dahlroe, Alexander Bjernvinge 
 

 
VERS 1:  
Mitt stormen står jag stark 
Genom kampen vet jag att  
Din nåd är mer än nog 
Din nåd är mer än nog  
 
När vi i mitt I stormen står 
Du ifrån oss aldrig går 
För alltid är Du nog  
För alltid är Du nog 
 
REFRÄNG: 
Nu är Gud vårt hopp  
Litar på Hans Namn   
Jag vet  
Gud Han är densamme 
Gud är här med oss  
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Han besegrat allt  
Jag vet 
Gud Han är densamme 
 
VERS 2: 
Vi vill följa dit Du går  
Vi förtröstar på Din nåd  
Du leder våra steg 
Du leder våra steg 
 
Låt mitt hjärta spegla Dig  
Jag vill bära fram Ditt Namn 
Ditt löfte sviker ej  
Ditt löfte sviker ej 
 
 
BRYGGA: 
För alltid starka i Dig 
Ditt verk nu fullbordat är 
Ditt namn står fast  
Du strider för vår skull  
Vårt hopp är säkrat i Dig   
I evighet 
 
 


