
 

Echt waar! 

 

Ook al laat je ons vaak schrikken 

lustig fluiten wij ons lied 

ook al zien wij boze blikken 

afschrikwekkend ben je niet 

want als wij om redding schreeuwen 

als wij komen.. moe en bang 

gooi jij ons niet voor de leeuwen 

plakt ons niet achter 't behang 

God heeft jou een taak gegeven 

om in alles klaar te staan 

als wij huilen, gillen, beven 

kom jij zelf geschrokken aan 

met je uitgespreide armen 

sta jij klaar bij elke strijd 

ook al rammelen jouw darmen 

jij kent God Hij helpt altijd! 
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