
 Dankgebed van mijn Vader. 

 

“O Heer wij danken U van harte 

voor nooddruft en voor overvloed  

Waar menig mens eet 't brood der smarte 

hebt Gij ons mild en wel gevoed 

Doch geef dat onze ziele niet aan dit vergank'lijk leven kleve 

maar alles doen wat Gij gebiedt 

en eind'lijk eeuwig bij U leve. 

Amen” 

 

 

Tafelgebed van oom Ies koolen (met dank aan Jan Koolen) 

 

O Vader, die al 't leven voedt, 

Kroon onze tafel met Uw zegen; 

En spijs en drenk ons met dit goed, 

Van Uwe milde hand verkregen! 

Leer ons voor overdaad ons wachten; 

Dat w' ons gedragen als 't behoort; 

Doe ons het hemelse betrachten; 

Sterk onze zielen door Uw Woord! 

 

Kinderlijk (Joost van den Vondel) 

 

Constantijntje, ’t salig kijndje, 

Cherubijntje van omhoog 

d’Ijdelheden hier beneden, 

Uitlacht met een lodderoog. 

Moeder, zeit hij, waarom schreit gij? 

Waarom greit gij op mijn lijk? 

Boven leef ik, boven zweef ik, 

Engeltje van’t hemelrijk 

En ik blink er en ik drink er, 

’t Geen de schinker alles goeds 

Schenkt de zielen die daar krielen, 

Dertel van veel overvloeds. 

Leer dan reizen met gepeizen, 

Naar paleizen uit het slik 

Deze werrelt die zo dwerrelt 

Eeuwig gaat voor ‘t ogenblik. 

 

Zegen van St. PAtrick 

 

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen, 

De Heer zij achter u om u in de rug te sterken, 



De Heer zij onder u om u te vangen wanneer u dreigt te vallen, 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt, 

De Heer zij boven u om u te zegenen! 

 

 

Ik ga slapen ik ben moe 

 

Ik ga slapen, ik ben moe, 

'k sluit mijn beide oogjes toe, 

Heere houdt ook deze nacht, 

over mij getrouw de wacht. 

 

't Boze dat ik heb gedaan, 

zie het Heere toch niet aan. 

Schoon mijn zonden vele zijn, 

maak om Jezus wil mij rein. 

 

Zorg voor arme kind'ren Heer', 

en herstel de zieken weer. 

Ja, voor alle mensen saâm, 

bid ik U in Jezus naam. 

 

Sta mijn ouders trouw ter zij, 

wees mijn vrienden ook nabij. 

Geef ons allen nieuwe kracht, 

door de rust van deze nacht. 

 

Doe mij dankbaar en gezond, 

opstaan in de morgenstond. 

Als 'k mijn oogjes open doe, 

lacht Uw zon mij vriend'lijk toe. 

 

Wilt u luisteren wat ik vraag, 

een nieuw hartje wil ik graag. 

Dat eerbiedig luisteren wil, 

en gehoorzaam volgen wil. 

 

Amen, Amen 


