
Jezus' lamm'ren__3 

zijn ook wij; 

dwalend ver 

van huis. 

Maar Zijn liefde 

zoekt ook ons, 

brengt ons 

veilig thuis. 



Jezus' lamm' ren 
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Hoor! 

de Herder roept 

zijn naam, 

luistert naar 

't geblaat. 

Teder lam, ach, 

kom terug, eer 

het is te laat. 

K2 

Maar het komt 

niet naar de 

kooi, 

hoe Hij roepen 

woog'. 

Toch is dit 

verloren schaap 

dierbaarst 

in Zijn oog. 



zijn ook wij 
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Negen en 

negentig 

schaapjes zijn 

in de kooi 

tezaam; 

Zoekend doolt 

de Herder rond, 

roepend steeds 

zijn naam. 

Zie, Hij vindt 

het, welk een 

vreugd! 

Veilig in Zijn 

arm draagt de 

Herder het naar 

huis. 

In Zijn mantel 

warm. 
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Jezus' lamm'ren 

zijn ook wij; 

Dwalend ver 

van huis, 

maar Zijn 

liefde zoekt 

ook ons, 

brengt ons 

veilig thuis! 
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God, Die alles maakte 

God, Die alles 

maakte, 

De lucht en 

't zonlicht blij, 

De heem'len, 

zee en aarde, 

Zorgt ook  voor 

mij. 
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God, Die alles 

maakte, 

De maan, de 

sterrenrij, 

Als duist're 

wolken komen, 

Zorgt steeds 

voor mij. 
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God Die 't gras 

gemaakt heeft, 

De bloempjes 

in de wei, 

De bomen, 

vruchten, 

vogels, 

Zorgt ook voor 

mij. 
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De herders 

houden stil de 

wacht 
bij Bethlehem 

in 't duister, 

maar voor 

Gods engel is 

't geen nacht, 
hij draagt Gods 

licht en luister. 
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Des Hoeren 

engel daalt in 
't veld 

en doet de 

herders horen, 
wat nog aan 

niemand was 
verteld: 

't Kind Jezus is 
geboren. 
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Nu komen al 
Gods eng'len 

neer, 

de vleugl en 
uitgeslagen, 

en zingen 
lied'ren van 
Gods eer, 

van vrede en 
welbehagen. 
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't Kind Jezus is geboren 



Daar juicht een 

toon, daar 
-ffigg,  klinkt een stem, 

die galmt door 

gans Jeruzalem. 

Een heerlijk 
morgenlicht 

breekt aan, 

de Zone Gods 
is opgestaan! 
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Want nu  de 
Heer 

is opgestaan, 
nu vangt het 
nieuwe leven 

aan, 
een leven, door 

Zijn dood 
bereid, 

een leven in 
Zijn heerlijk- 

heid. 

Geen graf hield 
Davids Zoon 

omkneld, 
Hij overwon, 

die sterke Held, 
Hij steeg uit 
't graf door 
eigen kracht, 

want Hij is God, 
bekleed met 

macht. 
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De Zone Gods is opgestaan 

Nu jaagt de 

dood geen angst 

meer aan, 
want alles, alles 

is voldaan, 
die met geloof 

op Jezus ziet, 
die vreest voor 

dood 
of helle niet. 
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Eenmaal moch-

ten kind'ren 

rondom Jezus 

staan, 

niemand mocht 

ze hind'ren 

om tot Hem te 

gaan. 
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Vriendelijke 

woorden heeft 

Hij toen gezegd, 

zegenende 

handen op hun 
Q 

hoofd gelegd. 	-411'1 
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Maar nu klinkt 

Zijn stemme 

zo vol 

heerlijkheid: 

„'1‹ Heb voor al 

Mijn kind'ren 

hier een 

plaats bereid." 
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Eenmaal mochten kind'ren ronaom Jezus staan 
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