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Welkom 
Liedje zingen: Hallo hallo 
 
Hallo, Hallo, Hallo welkom bij de Kruimelkerk. 
Hallo, Hallo, wie ben jij? 
 

Deel 1 – het verloren schaap 
 
Liedje: Zeg ken jij de herder al? 

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 
 

Horen en voelen 
We gaan luisteren naar geluiden van schapen en voelen aan wol, net als een echt schaapje 
 
Liedje: Schaapje, schaapje heb je witte wol 

melodie: 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! 
 

Deel 2 – het verloren schaap  
    

Schapen tellen 
We laten foto’s zien en gaan we samen tellen om het verloren schaapje te vinden. 
 
Liedje: Schapen tellen 

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 

 
Liedje: Zoek maar hier, zoek maar daar 
(ondertussen samen zoeken naar het  verstopte schaapje in huis met misschien een verrekijker die je 
misschien zelf thuis wel hebt) 
 
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! 

 
Deel 3 – het verloren schaap 
 
Liedje: Schaapje, schaapje ‘k heb je gevonden 

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 
Blijf maar lekker dicht bij mij 
Schaapje schaap 
je ‘k heb je gevonden 
Oh we zijn nu allemaal blij 

 
Deel 4 – het verloren schaap 
 
Liedje: De herder die vond weer zijn schaapje 

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! 

 

Afsluiting 
 
 

Daag en tot de volgende keer en even zwaaien met elkaar! 


