
STA STERK
intro:   G             F  D/f#     G      F  D/f#       

         G                                                   F                   D/f#                G

Sta sterk, standvastig en onwankelbaar in het geloof,
         G                                                   F                   D/f#                G

sta sterk, volhardend, dat het vuur niet wordt gedoofd.
         G                                                   F                   D/f#                G

Sta sterk, standvastig en onwankelbaar in het geloof,
         G                                                   F                   D/f#                G

sta sterk, volhardend, dat het vuur niet wordt gedoofd.

                                   C                                      G 

Want de Heer is goed en Hij is nabij,
               A                                      F       Bes                                                                    

allen die Hem vertrouwen
                            C                                                   G 

en Hij geeft ons kracht om Zijn werk te doen,
                                 A                            D7                           G               F  D/f#    G      F  D/f#             

aan Zijn koninkrijk te bouwen,   sta sterk.

         G                                                   F                   D/f#                G

Sta sterk, standvastig en onwankelbaar in het geloof,
         G                                                   F                   D/f#                G

sta sterk, volhardend, dat het vuur niet wordt gedoofd.         
         G                                                   F                   D/f#                G

Sta sterk, standvastig en onwankelbaar in het geloof,
         G                                                   F                   D/f#                G

sta sterk, volhardend, dat het vuur niet wordt gedoofd.       

                                     C                                G 

Wees niet ongerust als je wordt beproeft
                           A                                        F       Bes                                                                    

en je om Zijn naam moet lijden,
                                   C                                      G 

want Hij vormt ons en Hij verandert ons,
                                A                                D7                         G               F  D/f#    G      F  D/f#                               

die ons leven aan Hem wijden,  sta sterk.

refrein  

sta sterk...   3x

1 Corinthiërs 15:58  Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het 
werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

1 Corinthiërs 16:13  Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
1 Petrus 5:10  Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te

krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
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