
Tel uw zegeningen 

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit. 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 

Tel uw zegeningen tel ze een voor een. 

En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 

Refrein: 

Tel uw zegeningen, een voor een. 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle, noem ze een voor een. 

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar 
terneer. 

Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de 

Heer. 

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. 

Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien. 

 

Refrein 

 

Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed. 
Weet uw hemelvader geeft u overvloed. 

Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. 

Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. 

 

Refrein 

 

Zo in alle moeiten zorgen zonder tal. 

Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 

Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe. 
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te 

moe. 

 

Refrein 

 

Dank U voor deze nieuwe morgen 

 

1   Dank U voor deze nieuwe morgen, 

 
dank U voor elke nieuwe dag. 

 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 

 
bij U komen mag. 

 

2   Dank U voor alle goede vrienden, 

 
dank U, o God voor al wat leeft, 

 
dank U voor wat ik niet verdiende: 

 
dat U mij vergeeft. 

 

 

3   Dank U voor alle bloemengeuren, 

 
dank U voor ieder klein geluk, 

 
dank U voor alle held’re kleuren, 

 
dank U voor muziek. 

 

4   Dank U dat U in moeilijkheden, 

 
dank U dat U in pijn en strijd, 

 
dank U dat U in alle tijden 

 
toch steeds bij ons zijt. 

 

5   Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

 
dank U dat ik nu weet daarvan. 

 
Dank U, o God, ik wil U danken 

 
dat ik danken kan. 

 

 

Mijn Vader dank U wel 

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij 

bent, 

U al mijn gedachten en verlangens kent, 

dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en 

leidt, 

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 

voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 

voor vreugde en voor blijdschap en voor 

levenslust, 

ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer, 

wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel 

meer, 

‘k ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds 
meer, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 

dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 

dat ik U in dit lied van harte danken kan, 

mijn Vader, dank U wel. 


