
Vertel het aan de mensen 

 
Het is voor ons een toffe dag, 
dat merk je wel aan onze lach. 
Dag ma, dag pa, dag iedereen, 
we zijn nu door het dolle heen. 

Vertel het aan de mensen, 

het is echt geen geheim: 

Jezus wil voor altijd 

ons beste vriendje zijn. 

Vertel het aan de mensen, 

het is echt geen geheim: 

Jezus wil voor altijd 

ons beste vriendje zijn. 

We zijn heel fier, we vinden het fijn, 
dat wij vandaag het feestbeest zijn. 
Vier met ons mee, dat maakt ons blij. 
Een grote vriendengroep zijn wij. 

Vertel het aan de mensen… 

 

 

Donkere wolken 

Don’kre wolken zijn niet fijn 
lieve Heer ik deed je pijn. 
Help mij om een vriend te zijn 
zoals jij voor groot en klein. 

 

Glorialied 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Jezus roept ons bij onze naam 

Daarom loven en prijzen wij U. 

Jezus brengt ons allemaal saam. 

Alleluia 

‘n goede herder, ja zo is Hij 

Daarom loven en prijzen wij U. 

Jezus is nu altijd bij mij. 

Alleluia 

 

Lied bij de drie kruisjes 

Jezus, ik denk aan Jou. 

Jezus, ik spreek over Jou. 

Jezus, ik hou van Jou, 

zo blijf ik Je trouw. 

 

Ik ben blij te horen 

Ik ben blij te horen: dit verhaal. 

Goed nieuws voor de wereld: 

voor ons allemaal. 

 

 

Kijk niet zo verwonderd 
 

Een schaapje heel alleen, 
verdrietig en verdwaald. 
De herder ging het zoeken 
en heeft het t’rug gehaald. 

 

Kijk niet zo verwonderd, 

hij houdt van alle honderd. 

Kijk nu maar heel blij, 

want jij hoort er ook bij. 
 
De herder is gelukkig, 
dat is hij elke keer, 
maar kijk de an’dre schapen, 
ze snappen het niet meer. 
 

Kijk niet zo verwonderd… 
 
Ook tollenaars en zondaars, 
ja, iedereen telt mee, 
want mensen maken fouten, 
maar Jezus zegt nooit ‘nee’! 
 

Kijk niet zo verwonderd… 

 
Soms loop je wat verloren 
of deed je iets verkeerd. 
Je krijgt een nieuwe kans, 
dat heeft Jezus ons geleerd! 
 

Kijk niet zo verwonderd… 



Lied bij de voorbeden 

Wij bidden Heer, kom bij ons 
en luister wat wij vragen. 
Wij bidden Heer, kom bij ons 
vandaag en alle dagen. 

 

Kom aan tafel 
 

Kom aan tafel, kom aan tafel, 

aan de tafel van de Heer. 

Kom aan tafel, kom aan tafel, 

dit zegt Jezus keer op keer. 

Wij zijn hier dicht bij elkaar. 
De tafel staat mooi voor ons klaar. 
Wij bieden U nu brood en wijn, 
want dat maakt het hier zo fijn. 

Kom aan tafel... 

Jezus, kom nu bij ons wonen. 
Wij konden enkel van Jou dromen. 
Kom nu wonen in ons hart, 
wij hebben Jou zo lang verwacht. 

Kom aan tafel... 

 

 

 

 

Jezus is de goeder Herder 

Jezus is de goede Herder. 

Hij brengt vrede overal. 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

Als je ’s avonds niet kunt slapen 
en je bang in ’t donker bent, 
denk dan eens aan alle schaapjes 
die de Heer bij name kent. 

Jezus is de goede Herder… 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

Een duim voor Jezus 

Een duim voor jou, een duim voor jou, 

een duim voor mij, een duim voor mij, 

een duim voor Jezus er nog bij! 

Hij is nu heel diep in mijn hart. 

Ik dank voor deze nieuwe start! 

We vierden feest dicht bij de Heer. 
We werden vrienden, meer en meer. 
Met alle mensen hier tesaam 
doen we nu verder in Zijn naam! 

Een duim voor jou… 

Dag goede God, we vonden ’t fijn 
om hier zo dicht bij Jou te zijn. 
Jij geeft ons kracht en steeds weer moed 
Jij blijft de beste vriend voorgoed! 

Een duim voor jou… 

We voelen ons heel erg tevree 
want Jezus gaat nu met ons mee. 
We tov’ren onze breedste lach, 
bedankt voor zo’n kei-toffe dag! 

Een duim voor jou… 

 

 

 

 


