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Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn!
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein: God wil onze Vader zijn.
Welkom door Ds. de Goeijen
Aansteken paaskaars en zingen:
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.
Gebed
Handjes gevouwen
Sluit oogjes nu
Zacht klinkt ons bidden
Heiland tot U.
Lieve Heer Jezus,
Zorg ook voor mij.
Zegen ons allen,
Wees ons nabij.
Amen
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Verhaal – Het verloren schaap

Schaapjes
Schaapje, schaapje heb je witte wol
Schaapje, schaapje, heb je witte
wol?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol.
Eén voor de herder
en één voor zijn vrouw
Eén voor het kindje
dat bibbert van de kou.
Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol!
Schapen tellen
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Zoeken

(melodie: Hoedje van papier)

Eén, twee, drie, vier
zoek maar hier, zoek maar daar
één, twee, drie vier,
we zoeken met elkaar!
Schaapje, schaapje waar ben jij?
kom maar snel weer terug naar mij
één, twee, drie, vier
schaapje kom maar hier!
Lees je Bijbel bid elke dag:
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je
groeien mag, dat je groeien mag
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je
groeien mag, dat je groeien mag
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Vinden
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
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Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Feest
De herder die vond weer zijn schaapje ja ja

(melodie; er is er één jarig)

De herder die vond weer zijn schaapje, ja, ja
hij hoort er weer helemaal bij!
dat vinden wij allen zo prettig ja ja
en daarom zingen wij blij
het schaapje is weer terug hoera
het schaapje is weer terug hoera
het schaapje is weer terug hoera!
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Afsluiting
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
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