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gezinsdienst 
‘het is pas feest als iedereen er is’ 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 

ouderling van dienst Janine v d Kooi 

organist Luitzen Overwijk 

 

orgelspel 

welkom 

de paaskaars wordt aangestoken 

lied 288    

 

we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
lied Ps. 23b : 1, 2, 5   
 
gebed      
 
introductie 
 
het verhaal van het verloren schaap 
 
lied ‘het is pas feest als iedereen er is’ 
Een vrouw kijkt naar haar ketting 
en ze telt, ze tel, ze telt 
zij is een muntje kwijt 
en zij gaat zoeken naar dat geld 
munt ! Waar ben je ? 
Lig je verloren in een hoek ? 
Geloof me dat ik altijd naar je zoek 
refrein Kwijt, verloren, weg, gemist 
Feest, feest, feest, 
het is pas feest 
als iedereen er is 
 
Een herder zorgt voor schapen 
en hij telt en telt en telt. 
Hij is er eentje kwijt 
en hij gaat zoeken op het veld. 
Schaap, waar ben je 
loop je verloren in de wind? 
Ik zoek je net zo lang tot ik je vind. 
refrein 
 
Een vader heeft twee zonen 
maar de jongste is er niet. 
Hij blijft geduldig wachten 
in zijn hart voelt hij verdriet. 
Zoon waar ben je, 
zit je verloren ver van huis? 

Je bent voor altijd welkom bij ons thuis 
refrein 
 
verkondiging 
 
orgelspel 
 
lied je mag er zijn  
refrein 
Je mag er zijn,  wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij, wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht, wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij, wie ik? …ja jij 
 Ook al ben je wat verlegen 
 ook al lijk je een beetje stug 
 ook al heb je vieze handen 
 of je navel op je rug 
 refrein 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind   refrein 
 Ook al kan je niks onthouden 
 is je geheugen net een zeef 
 ook al heb je rooie haren 
 en staan al je tanden scheef 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil     refrein 
 
gebeden 
 
lied 452 Ev. Ldb. 
refrein   Jezus is de goede Herder 
  Jezus, Hij is overal 
  Jezus is de goede Herder 
  brengt mij veilig naar de stal 
1. Als je ‘s avonds niet kunt slapen 
    en je bang in ‘t donker bent 
    denk dan eens aan al die schaapjes 
    die de Heer bij name kent 
refrein 
 En wanneer je soms alleen bent 
     en je hart is vol verdriet 
     denk dan aan de goede Herder 
     Hij vergeet zijn schaapjes niet 
refrein 
 
zegen 
 
orgelspel 
 
filmpje 


