
 

KOM IN DE KUDDE 

Tekst 

Harrie Geelen 

Muziek 

Joop Stokkermans 

Uitgevoerd door 

Gerard Cox, Rob de Nijs, Koor 

Aflevering 

9 De kuddegeest 

 

Tilanus  Kom in de kudde 

  Kom in de kudde, want de kudde is groot 

Allen  De kudde is goed 

Tilanus  Doe keurig wat de kudde doet 

Allen  Doe keurig wat de kudde doet 

Tilanus  En huppel naar de herder 

  Geef hem al je wol 

  Doe en denk niet verder 

  Gun de herder al die lol 

Allen  Kom in de kudde 

Tilanus  Kom in de kudde, want de kudde is warm 

Allen  De kudde is goed 

Tilanus  De herder die de kudde hoedt 

  Weet wat ie met de kudde moet - bravó! 

  Knus is het keuvelen 

  In de warme stal 

  Kom van de heuvel 

  En blijf in het grazig dal 

  Knus is de kudde 

Allen  Knus is de kudde 

Tilanus  En heil de herder 

Allen  En heil de herder 



Tilanus  Scheren en knippen 

  Zeg mij na: 

  Meeste stemmen gelden 

Allen  Meeste stemmen gelden 

Tilanus  Eendracht maakt macht 

Allen  Eendracht maakt macht 

Tilanus  Vreemde dingen melden 

Allen  Vreemde dingen melden 

Tilanus  Dat niemand om je lacht 

Allen  Dat niemand om je lacht 

Tilanus  Braaf zo, braaf, bravó! 

  Kom in de kudde 

  Kom in de kudde, want de kudde is groot 

  De kudde is goed 

  Doe keurig wat de kudde doet 

Allen  Doe keurig wat de kudde doet 

Tilanus  En huppel naar de herder 

  Geef hem al je wol 

  Denk beslist niet verder 

  Gun de herder maar die lol 

  Knus is de kudde 

Allen  Kom in de kudde want de kudde is veil'g 

Tilanus  De kudde is zoet 

Allen  Doe keurig wat de herder doet 

Tilanus  Hij weet hoe het verder moet 

  De brave schapen huppelen 

  In het grazig dal 

  Hard is de knuppel 

  En de herder is niet mal 

Allen  Knus is de kudde 

Tilanus  Kom in de kudde 

Allen  Knus is de kudde 

Tilanus  Kom in de kudde 

Allen  Knus is de kudde 


