
Onze God 
 

Bij Iris Ministries in Mozambique vragen ze niet om geld, ze bidden tot God!  
Wat een vertrouwen! 

 
Water you turned into wine 
Opened the eyes of the blind 
There's no one like you 
None like you 
 
Into the darkness you shine 
Out of the ashes we rise 
There is no one like you 
None like you 
 
Our God is greater 
Our God is stronger 
God you are higher than any other 
Our God is Healer 
Awesome in power 
Our God 
Our God 
 
Into the darkness you shine 
Out of the ashes we rise 
There is no one like you 
None like you 
 
Our God is greater 
Our God is stronger 
God you are higher than any other 
Our God is Healer 
Awesome in power 
Our God 
Our God 
 
And if our God is for us 
Then who could ever stop us 
And if our God is with us 
Then what could stand against 
 

U heeft water in wijn veranderd, 
de ogen van blinden geopend. 
Er is niemand zoals U, 
niemand zoals U. 
 
U schijnt in de duisternis, 
we herrijzen uit de as. 
Er is niemand zoals U, 
niemand zoals U. 
 
Onze God is groter. 
Onze God is sterker. 
God, U bent verheven boven elke ander 
Onze God is een heler 
met een geweldige kracht. 
Onze God, 
onze God. 
 
U schijnt in de duisternis, 
we herrijzen uit de as. 
Er is niemand zoals U, 
niemand zoals U. 
 
Onze God is groter. 
Onze God is sterker. 
God, U bent verheven boven elke ander 
Onze God is een heler 
met een geweldige kracht. 
Onze God, 
onze God. 
 
En als onze God voor ons is, 
wie zou ons ooit kunnen stoppen? 
En als onze God met ons is 
wie kan ons dan tegen houden? 

U kunt het lied “Onze God” van Chris Tomlin ook beluisteren via: 
http://www.youtube.com/watch?v=T6poUjl24hk  


