
 

 

 

 

 

 

 

Tel uw 

zegeningen 
 

 
 

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit  

en ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 

Tel uw zegeningen tel ze één voor één 

en ge zegt verwonderd; Hij liet nooit alleen. 

 

 Het schilderij rechterdeel 

 Zwoegende zeelieden in een loeiende stormwind. 

Ze trekken aan de touwen van een net vol met vissen. 

Onvermoeibaar zijn ze aan het werk, kijken niet op of om.  

Aan het werk op hun levens zee, vol moeite en tegenslag, gelukkig niet alleen,  

God is bij hun, Zijn licht van zegen straalt op hun net. 

 

 Refrein: 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 

tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle, noem ze één voor één, 

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

MAAR nu het linkerdeel van het schilderij 

 

Het gezang gaat verder: 
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 vliên. 



 

 

 

 

 

 

We zien links in het schilderij het monument voor  

‘De omgekomen vissers van Urk’ 

 

Worden uw zorgen te groot is uw kruis niet te dragen, 

zeg het aan de Heer. 

 

 

           Het gezang gaat verder: 
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. 

 
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.  

 

 

Op de sokkel van het beeld staat een Bijbel tekst uit 

Openbaring 21 vers 1-7 

Vers 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, 

en de zee is er niet meer……. 

 

 

 

Tot slot de bede uit Psalm 73 vers 26 
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,  

de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.  

 

De troost uit Psalm 146 vers 5 en 6 
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,  

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  

die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft,  

hij die trouw is tot in eeuwigheid,  

 

Kijk ook bij de schilderijen: 

“Wat de toekomst brenge moge” Daar is openbaring 21 ook in verwerkt. 

En Psalm 146 in het bijzonder vers 7,8 en 9 zijn daar geschilderd 

 

Dit schilderij is in een zelfde sfeer geschilderd als „Scheepje onder Jezus hoede‟.  

 


