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Lied 'Sorry zeggen' 
Wat 
Een lied over sorry zeggen: het is niet fijn of makkelijk, maar het is beter het toch te doen. Het kan in 
de klas of leefgroep gebruikt worden om het over herstel te hebben, om het terug goed te maken bij 
een incident, ... 

Werkwijze 
 
Tekst van het lied 'Sorry zeggen' 
Ik geef wel eens een harde duw da’s helemaal niet goed 
dan weet ik dat ik eigenlijk “sorry” zeggen moet 
maar als het dan per ongeluk gaat is het dan ook nodig? 
moet ik dan perse sorry zeggen of is dat overbodig? 
  
Refrein 
Sorry zeggen dat is iets dat vind ik niet zo fijn 
sorry zeggen is niet leuk het kan zo moeilijk zijn 
sorry zeggen dat is iets dat doe ik niet zo graag 
en als ik het dan toch moet doen dan liever niet vandaag 
  
Sorry zeggen vind ik soms een beetje flauwekul 
want als die ander nou begon dan is het niet mijn schuld  
maar als hij nou geen sorry zegt voel ik me rot van binnen 
dan wil ik wel de eerste zijn want iemand moet beginnen 
  
Refrein  
  
Vader in de hemel leer mij terug te gaan 
om sorry te zeggen als het fout is gegaan 
Vader in de hemel help mij telkens weer 
de vrede te bewaren want ik wil geen ruzie meer! 
  
Refrein 
Sorry zeggen dat is iets dat vind ik niet zo fijn 
sorry zeggen is niet leuk het kan zo moeilijk zijn 
sorry zeggen dat is iets dat doe ik niet zo graag 
’t Is beter om het toch te doen dus daarom maar vandaag 
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Bronnen (url, auteur,…) 
Lied ‘Sorry zeggen’ 

Gegevens van de organisatie en contactpersoon: 
Klim Op 
Kanjelstraat 1 bus 2 
3700 Tongeren 
Tel: 012/235701 
mail: info@klimoptongeren.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=gz4A1YSn1MQ
mailto:info@klimoptongeren.be

