Terms and Conditions – Digital Sheet Music
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music.
Your purchase grants you the following rights:
1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes.
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes
(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc).
However the following rights have NOT been granted to you:
1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part.
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it
for any purpose.
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt
the sheet music or any part of it for any purpose.
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or
provide copies of the sheet music to others.
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information
contact CCLI at http://www.ccli.com
For further information about copyright or other use of this music, please contact
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I
accept the Terms and Conditions outlined above.

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
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