
Peuters en kleuters, 11 september 2022 

Schaap, waar ben je? 

 

Welkom met een liedje: 

 

  Hallo, hallo, hallo … welkom in de peuterkerk 

 hallo, hallo, hallo, wie ben jij? 

 

 Hallo, hallo, hallo, welkom in de peuterkerk, 

  hallo, hallo, hallo, wat fijn dat jij er bent! 

 

We steken een kaars aan 

 

Luisteren: Welkom, welkom … https://www.youtube.com/watch?v=-WN0M_ijxAc 

 

De Bijbel, een geschenk van God…  

 

Luisteren: Hé, luister mee …. https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA 

 

Over een herder 

 

Zingen: (Melodie: zeg ken jij de mosselman?) 

Zeg ken jij de herder al? 

De herder al, de herder al. 

Hij zet schaapjes in de stal 

en buiten in de weide. 

 

Over schapen 

 

Zingen: 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  

Één voor het kindje  

dat bibbert van de kou.  

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?  

Ja baas, ja baas, drie zakken vol! 

Schapen tellen 

Zingen: (melodie: Berend botje) 

 

Herder heeft een schaap verloren, 

dat zullen we zo gaan horen. 

Het schaapje ging zijn eigen weg. 

Herder dacht: ‘O, wat een pech!’ 

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 

Waar is toch dat schaapje gebleven? 

Het is niet hier, het is niet daar. 

‘Kom t’rug, schaapje, kom nu maar. 

 

Op zoek naar het schaap  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-WN0M_ijxAc
https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA


Zingen: Zoek maar hier (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. 

Eén, twee, drie, vier 

schaapje, kom maar hier! 

Op zoek naar het schaap 

 

Zingen: (melodie: boer wat zeg je van mijn kippen) 

 

Schaapje, schaapje ‘k heb je gevonden. 

Schaapje, schaapje, was zo ver weg 

Scha-apje, kom maar snel naar binnen  

Loop toch niet meer alleen zo weg, 

Schaapje schaapje, ‘k heb je gevonden 

Oh, we zijn nu allemaal blij. 

Gevonden! Het wordt feest! 

 

Zingen: (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! 

 

Wat een geluk! 

 

We bidden en danken  

 

Zingen: Jezus is de goede herder via https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4 

 

Zegen 

 

 

We eten schapencakejes! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4

