10. Canons
Dit register geeft een overzicht van canons in het liedboek. Ook zijn liederen opgenomen die als canon gezongen
kunnen worden, maar niet als zodanig in het liedboek genoteerd zijn.

Als op het einde van de weg (slot)

820

In der welt habt ihr Angst

922

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (slot)

430

Jij geeft mij vleugels

930

Blijf bij ons, reisgenoot

251

Jubilate Deo

66a

Blijf niet staren op wat vroeger was

809

Juicht voor de Eeuwige, aarde alom (deels)

100b

By the waters of Babylon

137b

King of kings and Lord of lords

883

Célébrons sans cesse

862b

Kyrie eleison

301c

Christus is opgestanden

616a

Kyrie eleison

301d

Christus, Gij zijt het licht in ons leven

284

Laat ons nu vrolijk zingen

146b

Da pacem, Domine

1011

Laten wij dan bidden

547a

Daar komt een schip, geladen

434a

Licht in onze ogen

463

Dank U voor uw overvloed

226

Licht om te leven

219

Dank U, dat wij samen eten

231

Licht van Pasen

290

Dat wij volstromen met levensadem

694

Lieve boetseerder

983

Dat wij weer lachen als we elkaar zien (Als op het einde…(slot)) 820

Lof zij God in de hoogste troon

619a

Deze dag, het werk gedaan

262

Loof nu, mijn ziel, de Here

103b

Die zich breken laat

408g

Machtige God, Gij, Zoon (Glorie de Eeuwige…(slot))

299f

Dit huis vol mensen - weet Jij wie het zijn

278

Met vrede gegroet (Bevelen wij elkaar…(slot))

430

Don't build your house on a sandy land

931

Musica est Dei donum optime

862a

Een zaaier zaaide zaad in 't rond (slot)

183

Nu laat ons God de Here

863a

Eer aan God

299k

Nun komm der Heiden Heiland

433a

Elke dag vertelt over God de Heer

224

O Heer mijn God, ook deze nacht

243

Er is een roos ontloken

473a

Om Sions wil zwijg ik niet stil

176a

Er is een roos ontloken

473b

Ontferm u God, ontferm u over ons

367c

Gaudeamus hodie

881

Op, waak op! Zo klinkt het luide

749a

Geroepen om op weg te gaan

832

Samen op de aarde

993

Gij voedt de vogels in de bomen

981a

Sanctus

406a

Glorie aan God in de hoge

307

Tot het uiterste

1015

Glorie de Eeuwige (slot)

299f

Voor alle goede gaven

235

God in den hoog’ alleen zij eer

302a

Vrede gaat van hand tot hand

397

God van de heerscharen (refrein)

80a

Vrede is het woord

396

Goed is de Eeuwige! (Juicht voor…(deels))

100b

Vrede voor jou

421

Groot is de wereld

420

Wees gezegend

814

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is

8a

Wij vieren vandaag het feest

693

Heer zaai uw woord de wereld rond (Een zaaier…(slot))

183

Wonen overal nergens thuis

419

Hef op uw hoofden, poorten wijd

436

Woord dat ruimte schept

330

Herr, bleibe bei uns

251

Woorden van leven

339g

Het eten staat op tafel klaar

230

Zeven was voldoende (canoninzet op regel 2)

383

Het woord dat ik jou heden geef

334

Zing een nieuw lied voor God de Here

98a

Hij immers schiep ons (Juich voor…(deels))

100b

Zing en zaai een lied van vrede (Gods adem…(refrein))

658

Hoor ons bidden, God, en luister

367k

Zing nu de Heer, stem allen in

654a

Hopen en uitzien naar het licht

465

Zing nu verheugd een vrolijk lied

309

Ik ben het licht van de wereld

842

Zittend in het gras

988

Ik ben voor jou een nieuwe naam

934

44

