
With God on our side – geschreven in 1962 door de toen 21 jarige Bob Dylan. 

 

Couplet 1-  

Amerikanen zijn plichts en wetsgetrouw en hebben dus per definitie God aan hun kant 

 

Couplet 2 

Maar dan de geschiedenis. Er waren in 1500 na de komst van Columbus 12 miljoen Indianen 

in Amerika, in 1900 waren dat er nog slechts 237.000. Ze kwamen om door de grootste 

genocide aller tijden maar er stierven ook vele miljoenen door de ziekten die de Europeanen 

met zich meebrachten zoals de pokken. Maar toch God stond aan de zijde van het jonge 

Amerika 

 

Couplet 3 

De Spaans Amerikaanse oorlog (1898-1902) ging over de zeggenschap over Cuba en andere 

eilanden in het Caribische gebied.  Aantal doden: 2500 en 5000 door ziekte. Maar de plaatjes 

van de helden met de wapens in hun handen tonen aan dat God aan de zijde van de 

Amerikanen stond.  

 

Couplet 4 

De reden voor de eerste wereldoorlog (1914-1918) is nooit duidelijk geworden. De moord op 

Frans Ferdinand, de troonopvolger voor Oostenrijk, bracht een ketting reactie op gang met als 

resultaat 9 miljoen doden. Maar met trots accepteren we het want God staat aan onze zijde. 

 

Couplet 5 

Toen kwam de tweede wereldoorlog (1939-1945) Zes miljoen joden werden in de ovens 

verbrand. 25 miljoen soldaten en 30 miljoen burgers kwamen om. Maar de Duitsers dachten 

ook dat ze God aan hun zijde hadden.  

 

Couplet 6 

We hebben geleerd om de russen te haten, al is het ijzeren gordijn inmiddels afgebroken. In 

de zestiger jaren was dat vijand nummer één. Maar God stond aan de zijde van Amerika. 

 

Couplet 7 

Toen kwam het nucleaire tijdperk. Wapens van een ongekende afschrikking en verschrikking. 

Nagasaki en Hiroshima werden weggevaagd. Een wereldwijde ramp dreigde. Maar vragen 

stel je niet als God aan je zijde staat. 

 

Couplet 8 

Maar nu de Bijbelse onderbouwing. Had ook Judas God aan zijn zijde toen hij Jezus verried? 

Het handelen van Judas ging niet buiten God om (cf Hand: 1:16-20 en Psalm 109:8) Het 

Schriftwoord moest in vervulling gaan: Judas is een gids geweest van hen die Jezus gevangen 

namen.. Toch blijft de menselijke verantwoordelijkheid.  Ieder mens moet nu zelf kiezen maar 

moet wel verantwoord kiezen; hij mag zich niet achter Gods wil verschuilen en moet tegelijk 

proberen in het reine te komen met de wil van God die boven de menselijke 

verantwoordelijkheid en daden uitgrijpt en Zijn eigen goddelijk plan doorzet. 

 

Couplet 9 

Het wordt nu allemaal wel erg moeilijk en verwarrend voor de dichter. Maar hij weet één ding 

zeker: God is een God van vrede en als je de vrede zoekt dan mag je zeker God aan je zijde 

weten. Hij wil geen oorlog maar vrede . 



With God On Our Side 

Oh my name it is nothin' 

My age it means less 

The country I come from 

Is called the Midwest 

I's taught and brought up there 

The laws to abide 

And that land that I live in 

Has God on its side. 

Oh the history books tell it 

They tell it so well 

The cavalries charged 

The Indians fell 

The cavalries charged 

The Indians died 

Oh the country was young 

With God on its side. 

Oh the Spanish-American 

War had its day 

And the Civil War too 

Was soon laid away 

And the names of the heroes 

I's made to memorize 

With guns in their hands 

And God on their side. 

Oh the First World War, boys 

It closed out its fate 

The reason for fighting 

I never got straight 

But I learned to accept it 

Accept it with pride 

For you don't count the dead 

When God's on your side. 

When the Second World War 

Came to an end 

We forgave the Germans 

And we were friends 

Though they murdered six million 

In the ovens they fried 



The Germans now too 

Have God on their side. 

I've learned to hate Russians 

All through my whole life 

If another war starts 

It's them we must fight 

To hate them and fear them 

To run and to hide 

And accept it all bravely 

With God on my side. 

But now we got weapons 

Of the chemical dust 

If fire them we're forced to 

Then fire them we must 

One push of the button 

And a shot the world wide 

And you never ask questions 

When God's on your side. 

In a many dark hour 

I've been thinkin' about this 

That Jesus Christ 

Was betrayed by a kiss 

But I can't think for you 

You'll have to decide 

Whether Judas Iscariot 

Had God on his side. 

So now as I'm leavin' 

I'm weary as Hell 

The confusion I'm feelin' 

Ain't no tongue can tell 

The words fill my head 

And fall to the floor 

If God's on our side 

He'll stop the next war. 
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