Ter inleiding
Deze alfabetische lijst van eerste regels is, anders dan die achter in het Liedboek 2013, van
alle coupletten en dus niet alleen van het eerste vers. In het alfabet is de letter ij
gerangschikt na de letter x. Opgenomen zijn niet alle liederen: de introïtusgezangen voor
vele zondagen zijn weggelaten, evenals de liederen in vreemde talen als Duits, Engels en
Latijn. Van het Wilhelmus is alleen de eerste regen opgenomen (Lied 709). Vaak is na de
eerste regel ook de tweede opgenomen. Waar, vooral bij de liederen over de levensgrens,
hij/zij of hem/haar staat, heb ik steeds hij en hem gekozen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze lijst, als alle mensenwerk, fouten zal bevatten, al is er alles
aan gedaan om die te vermijden.
Voor kritische opmerkingen houd ik mij aanbevolen.
Hans Bouma, email hans.bouma@wxs.nl
adres: Kruisbeklaan 23, 3722 TE Bilthoven.
Bilthoven, zomer 2017.

Aan allen die rondom ons wonen gaf Gij slechts reden ons te honen,
044 : 7
Aan Babels stromen zaten wij gevangen. Daar weenden wij van weemoed 137 : 1
Aan Christus, die ons mild regeert,
205 : 6
Aan de discipelen bijeen was ’t Christus zelve die verscheen
620 : 6
Aan de God des hemels zij eer en dank en heerschappij,
136 : 13
Aan de koning uitverkoren,
468 : 4
Aan de schandpaal hoog geheven
584 : 4
Aan God de Vader alle eer,
204 : 9
Aan God de Vader in zijn troon, aan Christus, zijn geliefde Zoon,
622 : 6
Aan God de Vader in zijn troon, en aan zijn eengeboren Zoon,
599 : 5
Aan God de Vader zij de eer,
237 : 3
Aan hem, aan uw gezalfde zoon, hebt Gij gezworen, bij uw eer:
132 : 8
Aan het kruis verborg zich slechts uw goddelijkheid,
374 : 3
Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee,
978 : 1
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
217 : 5
Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs,
111 : 3
Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht.
146 : 4
Aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. 025e : 12
Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, ik ben een vriend van allen die U 119 : 24
‘Aanschouw de windsels in het graf, halleluja, halleluja,
617 : 13
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
008 : 3
Aanschouw, o Heer, en denk aan uw verbond, nu zij in ’t duister hun
074 : 13
Aanschouw toch, antwoord mij, o Heer, geef aan mijn oog uw daglicht weer 013 : 2
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. Adem ons open, maak ons uw aarde, 893 : 3
Aartsvaders gaan, profeten, heel het volk
750 : 6
Abba, Vader, U alleen, U behoort ons hart
886
Abigaïl blijft zeer bemind
172 : 12
Abigaïl redt uit de nood.
172 : 7
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!
805 : refrein
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
827 : 3
Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen.
805 : 1
Ach, dat ik U zo laat herkende, Gij, die de schoonheid zelve zijt,
908 : 3
‘Ach goede engel, zeg mij dan, halleluja, halleluja,
617 : 8
Ach Heer, geef licht
155 : 5
Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig zijn der mensen schatten!
797 : 6
Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is des mensen schoonheid!
797 : 4
Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is der mensen wezen!
797 : 8
Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig zijn der mensen dagen!
797 : 2
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen glorie!
797 : 7
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen vreugde!
797 : 3
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is des mensen leven!
797 : 1
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is ’t geluk der mensen!
797 : 5
Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
084a : 4
Ach ik honger naar uw goedheid,
376 : 2
Ach, mijn volk en mijn kinderen, luister, ook vandaag klinkt het woord
927 : 5
Adem van leven in het woord, wek hen die niet verstaan:
677 : 3
Al bent U in ons gebroken, 795 : 3
Al blijft vergeefs het zoeken naar het woord
164 : 2
Al dwalen we ook ten dode af tot over ’t graf
760 : 3
Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,
506 : 3
Al gaat een mens brooddronken ’t leven door, al prijzen al zijn vrienden
049 : 6
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
650 : 7

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt,
Al het onze is U gewijd,
Al is de winst nog maar zo klein,
Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij.
Al is het schaapje eigenwijs
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering
Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
Al je zonde heeft Hij vergeven. De vijand is niet meer.
Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt,
Al leeft uw volk verschoven, kyrieleison,
Al moet ik het duister in van de dood ik ben niet angstig,
Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, en zo slaap ik rustig in.
Al mijn zuchten, als mijn bange zielsverlangen
Al nam ik voor mijn vlucht te baat de vleugelen van de dageraad,
Al onze macht is ijdelheid: wij gaan terstond verloren,
Al uw geboden zijn gerechtigheid. Ik prijs uw woord met juichende
Al uw getrouwen roep ik saam als Gij mij zo hebt welgedaan,
Al vallen duizenden in ’t rond door ongeziene handen,
Al vallen er duizend aan je linkerzijde, en tienduizend aan je rechterhand,
Al wat een mens te kennen zoekt aan waarheid en aan zin:
Al wat er in uw grote schepping leeft wacht, Heer, op U, tot Gij hun
Al wat er land of water heeft tot woning,
Al wat geliefd is en vertrouwd,
Al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,
Al wat leeft, wees welgemoed,
Al wat op aarde is laat Gij zich buigen voor zijn heerschappij,
Al wat op berg en heuvels leeft, gij bomen die uw vruchten geeft,
Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen;
Al wat uw lippen spreken is onwaar, uw tong rijgt enkel leugens
Al wat wij doen, zij U gewijd
Al wat wij misdeden is met Hem vergaan,
Al wat zich tot geweld verbindt is opgestaan om eensgezind
Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, zijn redding is elk die Hem roept
Al wie u verdrukt zal Ik af doen deinzen.
Al wie varen op het water, zelfs de scheepslui op de wal,
Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg
Al wie zich rein van hart en handen tonen, zullen mij dienen, mogen bij mij
Al word ik onverhoeds gewond,
Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht,
Al wordt de wereld ook een hel en ’t leven niets dan lijden,
Al zou de wijde wereld, Heer,
Al zijn namen die wij noemen, stralen in volmaakte pracht
Al zijn wij Gods gevangen, naar Christus is ons verlangen.
Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,
Alle eer en alle glorie
Alle eer en kracht en macht worde, Heer, U toegebracht;
Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.
Alle leed hebt Gij geleden,
Alle leven moet zich buigen, voor U buigen mettertijd,
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
Alle mensen die God zijn vergeten,
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Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen,
Alle volken, huldig de Heer.
Alle wegen van God zijn liefde en trouw voor wie bewaren het woord
Alle wind en alle weer,
Alleen de liefde kent houw stem,
Alleen de liefde kent de weg
Alleen een vis
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver
Alleen was God in stilte ongebroken,
Alleen te leven om te dragen en nooit weer worden als een kind,
Alleen te leven om te tellen wat je vandaag of morgen vindt,
Alleen te leven om te weten, terwijl je nooit het antwoord vindt.
Alleen te leven om te zwoegen, te zuchten voor de dag begint,
Alleluia, alleluia. Uw woord, vaste grond voor de voeten;
Allen die als goden blonken zijn bij U in ’t niet gezonken.
Allen die hoogmoedig zijt, en onrecht pleegt, toomt u in,
Allen die, zo zonder adem biddende, zijn voorgegaan,
Aller volken goden zijn goud en zilver, pracht en praal,
Allerhoogste God, heilig en glorierijk, glorie wijd en zijd,
Allerhoogste God, heilig en louter wijs, wijsheid zonder prijs,
Allerhoogste God, heilig, het leven zelf, leven grenzeloos,
Allerhoogste God, heilig en luisterrijk, luister ongekend,
Allerhoogste God, heilig met macht en kracht, machtig zonder grens,
Alles op aarde, zing Gods eer! Jubel van vreugde, juich voor de Heer!
Alles wat adem heeft, love de Heer. (2 x)
Alles wat adem heeft, love de Here, zinge de lof van Israëls God!
Alles wat er staat geschreven,
Alles wat op aarde groeit,
Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
Alles wat U prijzen kan,
Alles zal zwichten en verwaaien
D’Almachtige is mijn herder en geleide, wat is er dat mij schort?
Als alle mensen God begroeten en samen delen brood en wijn
Als alle mensen huizen bouwen met bloementuinen en jasmijn
Als alle mensen vogels dromen met witte veren van satijn
Als alle mensen zich vermaken met dansen op een open plein,
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
Als alles nieuw wordt voor ons oog, de hemel hoog,
Als boze dromen ons belagen,
Als Christus, hun leven, zich zal openbaren,
Als dageraad de hemel tooit
Als David Nabal weten laat
Als de avond dan zal komen en de dag wordt als de dood,
Als de bazuinen blazen
Als de dag de nacht verdringt en het land in licht gehuld is,
Als de graven openbreken
Als de koning toch eens wist!
Als de kwade machten mij besluipen, als mijn lijf en leden zijn bedreigd,
Als de schepelingen bang zijn
Als de wind die waait met vlagen,
Als der mensen trooster roepen wij U aan:
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Als een bron zijt Gij begraven,
Als een kind tot ons gekomen,
Als een kind zijt Gij gekomen
Als een moeder mij omhelzend, een omarming dag en nacht,
Als een morgen aangebroken,
Als een springfontein
Als een ster in lichte luister,
Als een ster zal Hij boven ons hoofd stralen,
Als een vader mij beschermend, breng je inzicht, harmonie
Als een verweeuwde zat de kerk, treurende om haar Heiland
Als een vogel, die in steppen zich wanhopig voort moet reppen,
Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt,
Als een vuur zijt Gij verschenen,
Als een woord dat weg wil wijzen,
Als een woord dat, eens gegeven,
Als een woord zijt Gij gegeven,
Als eens de dood je zal hebben begroet,
Als eertijds verdoolde schapen thans de herder toegewijd,
Als er tot uw gedachtenis
Als geen zonde, onbeleden, als ons niets en niemand scheidt,
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, niet als een vuur dat ons verbrandt
Als Gij het zelf niet vast blijft houden, nu het in onze handen is,
Als Gij mij wilt hoeden, ben ik voor het woeden
Als Gij niet zijt de grond waarop ik sta
Als Gij, ten oordeel opgestaan, het boos geweld hebt weggedaan,
Als Gij uw knecht behoedt, o Heer, zal overmoed
Als gij zijt aangekomen en ’t anker vallenlaat,
Als het dan begint te dagen en ik mens word, levenslang,
Als honden die hun prooi begeren hoort men ze ’s avonds wederkeren
Als Hij het boek geheven houdt
Als ik eens het leven laat en de adem mij ontgaat,
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
Als ik in deze stille tijd
Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Als ik slaap en droom van morgen,
Als ik word afgebroken, als ik ben uitgedoofd,
Als in het vorstelijke licht voor uw gezicht
Als je wist, sprak Hij
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
Als koning opgetreden
Als olie, die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst
Als op het einde van de weg een nieuwe weg zich ontrolt;
Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
Als ’t oog alleen het water ziet,
Als opperbroodverkoper ziet
Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,
Als U de zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand?
Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God,
Als vader Jakob, oud en grijs,
Als toch de honger weer begint,
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Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren de mensen niet die wij
Als wij dan eten van dit brood
Als wij samen in de kring staan
Als wij slapen zult Gij waken;
Als wij uw sporen bijster zijn, Heer, geef ons denken moed;
Als wij van de feestwijn drinken
Als wij weer de lofzang zingen
Als wij weer het brood gaan breken
Als wij zo de toekomst vieren
Als zo de mensen leven en zoeken is hun lot
Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven,
Amen.
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Antwoord gaf Ik u, antwoord uit het onweer,
Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet.
Argeloos ging ik mijn wegen. Plotseling kwam God mij tegen,
Arme en ootmoedige mensen spoort Hij aan zijn weg te houden.
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Barmhartige Heer, genadige God.
Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht,
Bedroefde Rachel, schort dit waren:
Beef dan, gij aarde, voor Israëls Heer, krimp voor zijn aanschijn en buig u
Beef voor Hem en zondig niet,
Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande,
Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen! De vijand trekt mij tegemoet.
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg ten leven.
Behoed ons Heer in deze nacht,
Behoud het woord, de gaven
Bemin uw Heer te allen tijd
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
Bereid dan voor zijn voeten
Berg en heuvel, rots en dal,
Bergen en heuvels, huppel en spring, blijf daar niet staan, jubel en zing.
Bergen kunnen het door het ruisen van duizend bomen in bossen
’t Bericht werd Thomas ook gedaan. Hij hoorde het vol twijfel aan
Beschaam wie zich aan U niet storen, stoot in het graf hen neer,
Bescherm mij en bewaak mijn gangen. Als adders spuwen zij venijn.
Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven, dat door geweld wordt overmand.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt
Beschermer van de christenheid,
Besef het: de Heer is God; Hij schiep ons, wij horen aan Hem, zijn volk Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen,
Bethlehem, uitverkoren stad in het veld van Efrata
Betrek ons eens voor al op Hem die alle dingen
Beveel gerust uw wegen, al war u ’t harte deert,
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
Bevrijd mij van de goddeloze en laat toch nimmer toe
Bevrijd uit de laaiende vlammen,
Bevrijding uit de vijandschap
Bewaar mij dat ik roemen zou
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, Gij zijt mijn Heer,
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Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd
Bewaar ons in uw waarheid, geef ons op aarde vrijheid,
Bewaar uw kerk, zij is benard,
Bewoners van de wijde wereld, hoort. Luister, gij volken alle,
Bid heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij
Bidden wij de Geest om licht,
Bied uw naaste de helpende hand
Blaas de bazuin, speel op de snaren,
Blaas de trompetten, juich voor uw koning.
Blaas met uw Geest
Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de Heer, uw koning,
Blaas, Trooster, ons uw adem in,
Blinde man, ga voort, gij,
Blinde man, houd moed nu.
Blinde man, vertrouw nu
Blinden herkennen de hand,
Bloeie zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst.
Bloesem in de winter, roze dageraad,
Blijf bij ons, Jezus, onze Heer,
Blijf bij ons, reisgenoot,
Blijf bij ons, want het is avond
‘k Blijf daarom, tegen beter weten in,
Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, dat ik niet weer verdwalen zal;
Blijf Heer ons met uw word nabij
Blijf met elkaar verbonden
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.
Blijf mij nabij. wanneer het duister daalt.
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Blijft U de zonden gedenken, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving.
Bomen kunnen mensen leren
Boven akkers, stad en land mag je God gaan loven;
Boven al wat blinkt in eer, boven alle machten uit,
Boven alle steden van Jakob heeft de Heer de poorten van Sion lief,
Boven ’t bodemloos geweld heeft de Heer zijn troon gesteld.
Boven ’t hoofd groeit mij het kwade van mijn daden,
Boze getuigen staan gereed en eisen wat ik zelf niet weet,
Bozen van hart, u moge allen de vloek des hemels overvallen,
Bracht niet de Heer Sion terecht, Sion, als banneling weggevoerd?
Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer,
Breek, aarde uit, breek uit in pracht,
Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
Breek ons, Heer, het brood,
Breekt de jongste morgen aan,
Breng aan de Heer met reine handen, breng aan de Here offeranden,
Breng dank aan God, want Hij is goed.
Breng de juiste offers, heb vertrouwen in de Heer.
Breng, Here, breng een keer in ’t aards bestel, kom toch van Sion uit
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven zoals rivieren in de woestijn
Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken.
Breng wat is gebeurd generaties her
Bron en bestemming
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Bron van het goede die ons zo behoedde,
Bron van het zijnde, groot zijt Gij!
Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn;
Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt
Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt,
Brood van leven, wijn van vreugde,
Brood zal ik geven en water als wijn, een hand vol genade
Bij de bronnen staan wij stil,
Bij de Jakobsbron
bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel van de lier.
Bij de namen van de volken schrijft de Heer: ‘Dit volk is hier geboren,
Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding.
Bij nacht en ontij zult gij niet bang zijn, en vrees overdag geen aanval
Bij name geroepen,
Bij ’t steken der bazuinen
Bij ’t sterven baat geen geld of overleg: wijzen en dwazen gaan dezelfde
Bij U, Heer, is de levensbron, Gij doet ons klaarder dan de zon
Bij U is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen
Bijna tot niets ben ik teruggebracht, toch heb ik uw bevelen niet vergeten.
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Christe eleison, nog is niet verstomd
Christen, offer nu je loflied aan wie als paaslam bloedde,
Christengemeente, jubel nu! Dit zijn u goede dagen.
Christus aan het licht gekomen heeft de zijnen meegenomen.
Christus die door de wereld gaat
Christus die u bekleed hebt met wat geschreven staat,
Christus die u wilt tooien in het gewaad der schrift.
Christus gaat voor alles uit
Christus gaf zijn leven, kocht ons met zijn bloed
Christus gestorven, Christus verrezen,
Christus, gezalfde, Godslam, geliefde,
Christus ging als eerste waar het water stond,
Christus heeft geleden, Hij heeft voor ons gestreden,
Christus heeft voor ons geleden als een beeld van ons bestaan,
Christus in het graf geborgen is verrezen in de morgen
Christus is gekomen in ons aards bestaan.
Christus is het beeld van de onzichtbare God,
Christus is nedergestegen, Hij heeft victorie verkregen.
Christus is nu verrezen, dus willen wij vrolijk wezen..
Christus is opgestaan, uit de helledood vandaan
Christus is opgestanden al uit der moordenaars handen.
Christus is opgestanden, halleluja (4 x)
Christus, Gij zijt het licht in ons leven
Christus, Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Christus lag in de dood terneer, geveld door onze zonden,
Christus naam wie wij heten heeft met zijn groot geduld
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
Christus, onze Heer is voor ons gestorven
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Christus staat als eerste voor Gods aangezicht,
Christus staat in majesteit door een stralenkrans omgeven

463 : 7
615
643 : 8
639 : 2
531 : 3
938 : 2
938 : 1
161 : refrein
777 : 2
407d
408f
523 : 1
616 : 3
651 : 1
639 : 1
574 : 2
161 : 1
616 : 4
616 : 5
613 : 1
616 : 1
616a
284
476 : 2
618 : 1
544 : 1
1005 : refrein
645 : 2
624 : 1
523 : 3
545 : 1

Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten,
Christus trok als eerste door de doodsjordaan,
Christus, uit God geboren
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Daag op, o grote Dageraad,
Daags voordat Hij gestorven is,
Daal neder, dat de hemelen openrijten! Beroer de bergen, dat zij rokend
Daar gaat Saulus, hoog te paard
Daar groeit het graan, daar rijpt de wijn voor iedereen te geef
Daar is de koning als een jonge held!
Daar is een zee van mensen,
Daar is geen hulp voorhanden, voorhanden dan van God,
Daar is geen pijn en geen verdriet, geen afgunst en geen nijd,
Daar is geen zon, daar is geen maan, geen mist, geen duisternis,
Daar is het altijd lentetijd,
Daar is uit ’s werelds duistere wolken - zie 482 : 1
Daar komt de man uit Anatoth,
Daar komt een man. De hovenier!
Daar komt een man uit Anatot,
Daar komt een man uit Nazaret.
Daar komt een schip, geladen
daar kraait de wachter van de dag,
Daar kraait een haan, een goed bericht:
‘Daar ligt hij die God zo verachtte, die snoever van geweld,
Daar nestelen vogels in de hoge kruin, bewonen eibers een cipressentuin.
Daar staat de troon al opgericht, daar zetelt de gezalfde zoon,
Daar stroomt de optocht over straat
Daar zal geen pijn meer zijn,
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
Daar zit de kleine tollenaar,
Daar zijn de muren transparant, de deuren parelmoer,
Daarna doet God de hoge hemel open
Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan!
Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat,
Daarom moet alles U aanbidden,
Daarom nu ijlings opgestaan!
Daarom spreken zij met Hem van zijn uitgang en zijn lijden
Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland.
daaruit ontspringt ons bestaan
Dag der dagen, als de tijden zich van heil zullen verwijden
Dag jongen met je grote mond,
Dag jongen met je kleine hart,
Dag van brood en herverdelen, voedsel voor ontelbaar velen.
Dag van eindeloos erbarmen en gerechtigheid aan armen
Dag van glorie voor verdrukten en verheffing van wie bukten,
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
Dag van vinden van diegenen die door grof geweld verdwenen,
Dag van vreugde en verbazen om het zien van wat wij lazen:
Dag van zon en dag van vrede, alle droefheid is verleden
Dag zo bitter en zo goed, dag waarop de Heer doornageld boette
Dag zo bitter en zo goed, dag waarop de Heer van God verlaten
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Dag zo bitter en zo goed, dag waarop de schuld van onze handen
Dag zo bitter en zo goed, dag waarop het schrift van onze zonden
Dageraad die ons dan toekomt,
Dan ben ik vrolijk en gerust
Dan breekt muziek van saneren
Dan dragen de bergen schoven van vrede en de heuvels een oogst
Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Dan klinken de bazuinen luid
Dan klinkt een lied, een stem vol kracht
Dan naar het westen, dan naar ’t oosten
Dan toch, door onze tranen heen,
dan valt de nacht – en welbewaard
Dan wordt uw ooft niet meer geroofd,
Dan zal de aarde voor ons allen
Dan zal het loflied schallen
Dan zal ik uw naam vereren, Here Here, psalmen zingen dat het schalt!
dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw
Dan zien wij met verblijden
Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
Dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van ’s Heren wegen.
Dan zullen wij niet van U wijken, uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
Dan zullen wij U loven vier maal tien dagen lang,
Dan zijn wij aangezeten
Dank, dank nu allen God
Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, dat vreugd mijn vijand heeft
Dank U dat alle vogels zingen,
Dank U dat wij samen eten,
Dank U voor alle mooie klanken,
Dank U voor deze mooie aarde,
Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor steun in moeilijkheden,
Dank U voor uw overvloed,
Dank voor de dag die is volbracht,
Dank zij U, o Heer des levens,
Danken wij de goede God!
Dans, dans en doe maar mee met mij.
Dans en zing: hosanna voor de koning;
Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
Dat alle tirannie eens zal geleden zijn?
Dat alles heeft de Heer gedaan,
Dat boek waarin getekend staan
Dat brood dat wij moeten eten
dat de dood eens komt en het lied verstomt, zwaar valt het
Dat de gevangenen bevrijdt
dat de morgen daagt dat de liefde waagt, God zij dank,
dat de mensen zijn als bokalen wijn, God zij dank,
Dat de volken U loven. God, God, dat alle volken U loven.
Dat de weg naar je toekomt, dat de wind je steunt in de rug,
dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien
Dat ene vroeg ik van de Heer dat is al mijn verlangen:
Dat heb je soms dat je ’t echt niet meer ziet
Dat heb je soms. Je weet je geen raad.
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Dat heb je soms. Je weet niet waar je bent.
785 : 3
Dat hebben onze ogen
529 : 3
Dat ’s Heren zegen op u daal’,
363
dat het water vloeit, het raakt nooit vermoeid, God zij dank,
714 : 4
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
324 : 3
dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
609 : 4
Dat ieder die zich tot U wenst
281 : 5
Dat ik kom in U, in vrede.
950 : 2
dat ik licht ontvang, naar de zon verlang, God zij dank,
714 : 3
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in 920 : 3
Dat ik recht kan staan, dat ik vrij kan gaan, God zij dank,
714 : 1
dat ik spreek in taal, dat ik U verhaal, God zij dank,
714 : 2
Dat is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
187 : 4
Dat is niet mooi, niet recht door zee,
165 : 5
dat Jood en Griek en Arabier uw daden horen, nu en hier,
674 : 3
Dat kleine zaadje, je vangt het in je hart.
181 : 7
Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän,
756 : 3
dat mijn adem is in de duisternis, God zij dank,
714 : 5
Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.
836 : 5
Dat ons hopen en vertrouwen ergens op slaan,736 : 3
Dat ons schreien en lachen ergens toe leidt,736 : 2
Dat ons zorgen en werken ergens toe dient,736 : 1
Dat teken is een heilgeheim:
354 : 4
dat van alle zijden mensen samenstromen,
732 : 4
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, dat wij van elke dwang bevrijd
816 : 4
Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
325 : 3
Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
325 : 1
dat wij niet blijven in de slaap,
236 : 6
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
295 : 2
Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
456a : 4
Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan,
816 : 1
Dat wij U horen, dat wij U leven,
295 : 3
Dat wij uit de dood opstaan om te leven,
566 : 3
Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan.
816 : 2
Dat wij volstromen met levensadem en lachen eindelijk geboren.
694 : 2
Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen eindelijk geboren.
694 : 1
Dat wij volstromen met levensadem en weten eindelijk geboren.
694 : 3
Dat zij de ander in liefde, samen op weg door de tijd,
790 : 3
Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit
437 : 2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
216 : 2
David gaf de toon aan;
171 : 4
David heeft gezongen,
171 : 3
David is daar met harp en al, koormeester van de stad,
737 : 15
David kwam als kleine
171 : 2
David werd gekozen boven alles uit,
171 : 1
De aarde die in ’t donker lag,
599 : 2
De aarde dreunde van geweld,
169 : 3
De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
024 : 1
De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt,
067 : 3
De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.
067b : 7
De aarde hoort Gods heilig spreken. Zijn woord snelt voort door alle streken 147 : 6
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
650 : 1

De aarde zelf is veel te klein
De akker wordt een gouden woud, daarin verblijdt zich jong en oud.
De avond daalt, blijf bij ons Heer!
De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag.
De avond valt, de nacht is daar.
De avondwind draagt deze dag,
De ballingen keren
De ban der duisternis gebroken De Barmhartige ziet naar mij om,
De beker die de ronde doet,
De bewakers zeiden spottend: ‘Zing nog eens een lied van thuis!’
De bloemen en de heesters als sluiers van de bruid
De bomen hebben wortels de bomen mogen stevig staan
De bomen staan in blad gezet, de aarde dekt haar naaktheid met
De boog valt uit de hand
De bruiloft is gekomen,
De dag, door uwe gunst ontvangen,
De dag gaat nu bij ons vandaan,
De dag gaat open voor het woord des Heren,
De dag staat weer aan het begin,
De dagen alle zeven
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
De dode zal leven
De doden geven van Gods roem geen blijk. Zij kunnen Hem niet prijzen,
De donkere weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk,
De dood van een die Hem is toegewijd staat God te duur. O Heer, mijns
De dood van één voor allen werd vruchtbaar in de tijd,
De drie Maria’s daalden af vroeg in de schemer naar het graf,
De duif zit in de hoogste boom, halleluja, en heeft de snavel
De duisternis gaat wijken
De duisternis te boven, al staat de nacht rondom
De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’.
De eerste dag der week, de wereld is begonnen.
De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop,
De Eeuwige leeft en waakt over ons.
De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;
De engel Gabriël komt aangesneld,
De engel sprak: Houd moed, vrees niet, ik ken de bron van uw verdriet:
De enige, drie-ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer,
De ere Gods zij tot in eeuwigheid. De schepping blinke van zijn majesteit.
De ezelruiter! Kijk die ezelruiter. De meute aan zijn voeten lacht,
De ezelruiter! Kijk die ezelruiter. Is dit de intocht van een vorst?
De ganse dag staan mij voor ogen mijn schande en mijn onvermogen,
De Geest des Heen heeft een nieuw begin gemaakt,
De Geest des Heren is op hem
De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God
De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen,
De Geest van God waait als de wind op vleugels van de vrede,
De Geest van God wiekt dansen van de snaren
De Geest, wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon
De Geest, wij zien haar niet, toch horen we haar stem.
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De geesten onderscheiden
313 : 3
De geestesstorm zal door de wereld varen.
678 : 8
De geur van mirre hangt in milde overdaad
563 : 1
De geuren uit je schors: volmaakt.
572 : 7
De glorie van de dageraad verleen een hof zijn pracht,
633 : 2
De glorie van de eeuwige
159c : refrein
De godsspraak zwijgt, geen teken dat voorspelt, geen ziener wilt Gij
074 : 5
De Godsstad ligt aan blanke stromen. God staat haar bij, de dag zal komen 046 : 2
De godverlaten wolken zullen wijken
658 : 3
De gouden zonne heeft overwonnen
211 : 1
De grandioze bloemen, de bloemen bij de vleet,
979 : 4
De grond van mijn vertrouwen is Christus – in zijn bloed
902 : 2
De haan kraait en de hoop herleeft,
204 : 6
De hagel sloeg de rijke landen, en in het koren woedden branden.
105 : 12
De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid,
655 : 4
De harpen zingen wereldwijd,
504 : 2
De harten der Egyptenaren, die Israël genegen waren,
105 : 9
De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven,
121b : 7
De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven.
084a : 5
De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht
121 : 3
De heer deelt zijn talenten uit.
180 : 2
De Heer doet nieuwe wonderen voor ons, Dat vraagt om nieuwe psalmen, 098e : 3
De heer gaat naar het buitenland
180 : 1
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de stillen en de kleinen.
149 : 3
De Heer deed nieuwe wonderen. Dat vraagt om nieuwe psalmen,
098e : 1
De Heer die leeft, de God der goden spreekt, van waar de zon rijst
050 : 1
De Heer heeft eertijds zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn.
865 : 3
De Heer heeft Izak uitverkoren, aan Jakob zijn verbond bezworen,
105 : 4
De Heer heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen.
147 : 7
De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden, omdat ik nooit geheuld
018 : 6
De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden, mijn reine handen
018 : 7
De Heer heeft naar mij omgezien! Ik had geen leven meer, indien
804 : 1
De Heer heeft onherroepelijk gezworen, dat gij als Melchisedek zijt gewijd. 110 : 4
De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de
098f : 2
De Heer heeft zijn volk gevoed met kostelijke tarwe;
372 : refrein
De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid 121b : 8
De Heer is al mijn deel. Ik ben uw knecht en ik zal houden wat er staat
119 : 22
De Heer is als een vader, die voor zijn kinderen ’t beste wil;
103a : 3
De Heer is een krijgsman, Hij trekt voor ons uit
151 : 2
De Heer is een vriend van wie Hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd
025e : 14
De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht.
118 : 10
De Heer is groot, zijn lof weerklinkt waar op de berg de Godsstad blinkt.
048 : 1
De Heer is hier in glorie en luister De Heer is hier, verheerlijk zijn naam.
884 : intro, 1, 2, 3
De Heer is hoog in zijn paleis gezeten,
011 : 2
De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
666 : 2
De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand:
121b: 5
De Heer is koning, Hij regeert altijd, een god met macht, bekleed met
093 : 1
De Heer is koning in der eeuwigheid.
010 : 5
De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
118 : 5
De Heer is mijn herder! Al dreigt ook het graf,
023b : 2
De Heer is mijn herder! ‘k Heb al wat mij lust;
023b : 1
De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd!
023B : 5

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,
De Heer is mijn herder! In ’t hart der woestijn
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding,
De Heer is onze reisgenoot,
De Heer is opgetogen. Hij steeg boven ons uit.
De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
De Heer is verheven, zegen de Heer,
De Heer is waarlijk opgestaan! Dat weten wij, dat zingen wij.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, als Noach uit de ark gegaan,
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, halleluja,
De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! Het leven wint het van de dood!
De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed,
De Heer openbaarde zijn heil; Hij heeft voor de ogen der volken
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
De Heer schenke ons zijn zegen,
De Heer schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is,
De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint.
De Heer verschijnt te middernacht!
De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
De Heer zal vuur en zwavelregen zenden.
De Heer ziet uit de hemel, of nog één de wijsheid heeft
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
De Heer, zijn naam zij lof,
De hele wereld heeft het goed gezien, Laat alle mensen zingen!
De hemel roemt de Heer, het firmament geeft eer
De hemel van hier is niet de hemel van ooit
De hemel van ooit begroet de aarde van hier
De hemel van ooit dat is de Heer als Hij komt,
De hemel van ooit dat is de vrolijke stad,
De hemel van ooit dat is: de tranen gedroogd.
De hemelmachten met ons mee willen U eer betonen.
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
De heilige Drievuldigheid, halleluja,
De heilige Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit.
De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven,
De heiligen staan in het licht en kijken honderd uit
De hel en zijn trawanten
De hemel, Heer, verbreidt alom uw majesteit,
De hemel immers is nabij!
De hemel roept halleluja, de aarde brengt leven tot stand,
De hemel spreekt, de aarde lacht
De hemel spreekt, Maria hoort,
De hemel zingt de aarde voor.
De hemelen mogen zich ronduit verheugen. De aarde mag losbarsten
De hemelse engelen riepen eens de herders
De herder heeft zich niet vergist,
De herder neemt zijn stok en staf
De herders hebben het gezien
De herders in het open veld gezeten rond het vuur,
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De herders in het veld die mochten er van horen
De Here, de heerser der aarde,
De Here God regeert,
De Here God heeft tot mijn heer gesproken: ‘Zit aan mijn rechterhand,
De Here Jezus is dat kind
De Here leeft en zij alleen geprezen. Hij is mijn rots en ik heb niets te
De Here zal zijn volk doen leven, Hij zal zijn erfdeel nooit begeven.
De honger gaat de wereld rond,
De hoop die in ons is en ons doet leven,
De huizen zijn er van ivoor met vensters van kristal,
De kalme gang, de kleine taak,
De koning, die het meest geniet,
De koning die zijn troon heeft in den hoge houdt bij de mensen hof
De koning nu der eeuwen,
De koning van Egypteland
De koningen uit het Oostenland
De koningen van ver verlieten hun paleizen
De koningen van man en macht
De koningin keek uit het raam
De koningsvaandels trekken uit,
De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk,
De laatste drie die Hem behoorden
De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
De lage, de hoge gevaren bedreigen het kiemende graag,
De lagen, voor uw volk gelegd, ze zijn een aanslag op het recht,
De lasteraars gaan in het rond, de ontaal tuimelt uit hun mond,
De Leidsman ten leven is ondergegaan,
De les was hard, die Gij ons gaaft, met zware wijn hebt Ge ons gelaafd.
De Levende richt ons op,
De Levende waakt over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid.
De lichten zijn ontstoken,
De lichtvorst, de ontluisterde, verheft zijn aangezicht,
De liefde gaat ons voor van den beginne;
De liefde spreekt haar eigen taal,
De liefde toont zijn aangezicht, een zonnelied breekt aan,
De lier hing aan de wilgen, misericordia,
De lippen der natuur zijn achter U gesloten,
De loden last die op ons drukte,
De loze woorden zijn verstomd,
De maan is opgekomen
De macht der liefde is zo groot,
De mens die naar uw wijsheid zoekt, van harte, met verstand De mens is aan het sterven prijs gegeven, gelijk het gras kortstondig
De mensen die gaan in het duister,
De mensen die zich van God keren, dwalen sinds zij geboren zijn.
De mensen hebben zorgen het brood is duur, het lichaam zwaar,
De mensen willen macht en eer en voeren strijd
De merel fluit als morgenopening een lied dat bange nachten sluit,
De merel in de lijsterbes haalt uit: wees mij nabij, U bent nabij
De merel zingt dat hij geborgen is in wat hij jubelt heel de dag.
De merel zingt het hoogste lied, halleluja, alleen de havik hoor je niet,
De minsten van de mensen zijn daar uitgestrekt in angst en pijn.
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De moeder draagt het lichaam van haar verloren kind,
De morgen is een vroege vriend
De mussen tsjilpen allemaal, halleluja, de mees zingt
De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij,
De naam des Heren zij geprezen van nu af tot in eeuwigheid.
De naam die afdaalt in de nacht: Ik ben,
De nacht, de zonde en de dood, de hel, het leed, de angst, de nood,
De nacht is als een graf, ontij heerst in het rond.
De nacht is haast ten einde,
De nacht loopt ten einde,
De najaarskou, de jeugd gevlucht, de takken dragen rijpe vrucht;
De negers met hun loftrompet, de joden met hun ster,
De opperste wijsheid, de vrouwe die hoog is, edel en rein
De oorsprong van leven en licht is God die zijn woord heeft gegeven
de oren open voor uw woord
De oude nacht voorgoed gedood, de toekomst kleurt de morgen rood;
De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon
De regen valt, de vloed komt op
De regen zal, de vroege en de spade,
De scepter van de goddeloze rust niet voorgoed op ’t land
De schaduw en de schuld zijn ten laatste afgelegd,
De schaduw, de verblinding, de koorts, de open wond:
De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer,
De schemering voltooit de dag,
De schepping die voor ons gesloten was
De schuld der vroegere geslachten blijve voorgoed in Gods gedachten.
De slaap is mij ontnomen, ik laat mijn tranen stromen
De steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd,
De steppe zal bloeien
De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven;
De sterken die bewaken de wegen met hun woord:
De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
De stok die hen sloeg is gebroken,
De stroom des levens vloeit maar aan, de straten in en uit
De tafel van samen, de tafel is gedekt,
De tafel van samen, de tafel van het goed,
De tafel voor de dienst gereed; kom en eet.
De toekomst is al gaande, een bron in de woestijn,
De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand
De toekomst is al gaande, schept doorgang door de vloed,
De toekomst is al gaande, verborgen en gezien,
De toekomst is al gaande, voert ondanks tegenstand
De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit
de tong, die proeven mocht van U
De trouw en goedheid van de Heer
De trouw zal b loeien als een roos en zie, gerechtigheid
De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom;
De tijden slaan als golven
De Vader laat niet in het graf zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet
De visser ging vissen,
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De visser is gevangen,
De visser spartelt tegen,
De vloed van vóór de tijd, van vóór Gij hebt gesproken
De vlugge wind kan niemand vangen, maar de lucht is vol gezangen,
de voeten die, op weg naar U
De vogelen des hemels de leliën des velds,
De vogels en de dieven
De vogels die daar vliegen, zij geven hoog van God
De vogels van de bomen die lopen door de lucht
De volken denken zelf hun goden uit, hun gouden monden geven geen
De volken der aarde gaan eindelijk verstaan
De volken zullen U belijden, o God, U loven al tezaam!
De vorst der vorsten is een knecht,
De vorsten sloten zich aaneen en drongen op om Sion heen,
De vossen hebben holen de mensen weten heg noch steg
De vragen zijn vergeten en opgelost als mist.
De vrede van de lieve Heer daalt nu neer.
De vredeskoning! Kijk die vredeskoning.
De vreugde voert ons naar dit huis
De vrouwen, naar het graf gegaan, zegde een witte engel aan,
De vrijdag is voorbij, de sabbat is vervuld.
De vijand sluit mij in, o God! Ik hoor hem briesen, hoor hem brallen;
De vijand staat mij naar het leven, heeft tegen iedereen de hiel geheven.
De waarheid wint gestalte, de duisternis verdween.
De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond,
De week duurt zeven dagen lang,
De wereld die verstilde
De wereld gaf Hem slechts een graf,
De wereld is van Hem vervuld, die ’t kennen gaat te boven,
De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, is als een lied in mij, als een spel
De wind blaast in vier steken, wie weet waar hij behoort,
De wind, wij zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor:
De wind, wij zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor,
De winter leek voorgoed voorbij
De woestijn zal rozen geven
De wond van spijker en van speer zag hij en twijfelde niet meer,
De wonderdokter! Kijk die wonderdokter.
De wonderen zijn om ons heen ze waaien op de wind.
De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
De wijsheid van vóór alle tijden, spreekt luid en dingend haar woord.
De wijze koningen van ver,
De wijze woorden en het groot vertoon, de goede sier van goede werken,
De wijzen, die weten van sterren en planeten,
De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen,
De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen,
De zee werd bang en vluchtte weg, het water kroop uit de Jordaan,
De zeeën verheffen, o Heer, de zeeën verheffen hun stem,
De zeeman vat weer nieuwe moed,
De zomergloed van jeugd en kracht brengt opstand, twijfel, tranennacht De zon daalt in de zee.
De zon gaat dalen en wij zien ’t avondlicht;
De zon gaat op in gouden schijn,
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De zon straalt van uw aangezicht
De zon verbaast je telkens weer,
De zonde die de zondaars vleit doet zacht en vol arglistigheid
De zonne, voor wier stralen
‘Deel met elkander het brood van alledag,
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Denk aan ’t vaderllijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit:
Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij
Des Heren hand is hoog verheven, des Heren rechterhand is sterk.
Des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede.
Des Heren woord beslist
Des Heren woord is rein, zo zal ik zeker zijn
Des morgens op de derde dag, toen voor het graf de steen nog lag,
Dichtbij is God voor wie Hem roepen.
Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs
die alle hemelstreken, de aarde als een huis,
Die bloem van Gods behagen
Die boodschap van nieuw leven, de redding van de mens,
Die chaos schiep tot mensenland,
Die dan, als onze beden zwijgen,
die de arme opricht uit het stof, uit het slijk wil hebben de schande,
Die de grote Schelfzee spleet, Israël ontkomen deed.
Die de hemel heeft geschapen
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
Die de zonden heeft gekorven in zijn lichaam aan het hout,
Die eens de buit was van de dood en weerloos lag in aarde’s schoot,
Die Egypte sloeg met rouw, toonde Israël zijn trouw.
Die eeuwig rijke God
Die gaan de wegen van uw woord geen lot is hen beschoren
Die geen zonde heeft bedreven, uit wiens mond niet is gehoord
Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden,
Die gelijk aan wat mensen zijn
Die gewillig waart ten dode,
Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen,
Die Hem ooit op handen droegen
Die ik laafde aan mijn borsten,
Die in de hemel is gezeten lacht,
Die in het huis des Heren zijt, zegen zijn naam en majesteit,
Die in uw lijden zijt terneer gezeten,
die is, die komen zal ten laatste, ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Die knielden daar in ootmoed neer,
Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;
Die langs Gods oceanen trotseren wind en vloed
Die leden in hun aardse tijd aan twijfel, zonde en vrees,
die leidt ons door de doodsjordaan en houdt ons bij de hand,
Die liefhad bovenmate,
Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis,
Die met ons deelt het brood als onder vrienden:
die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
Die mij vasthoudt, weegt en wikt, die mij voedt en mij verkwikt,
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Die naam zal ons ten leven zijn.
Die nederig zijt in het leven,
die niet wegloopt met raad van kwaadwilligen,
Die ons doorstroomt
Die ons gedenkt en van geen mensenkind d naam vergeet:
Die ons hebt behoed, die ons hebt behoed,
Die ons hoedt
Die ons naam voor naam wilt noemen,
Die ons schiep
Die ons verwekt en doet zijn,
Die ons voor het licht gemaakt hebt
die ons zoekt
Die onze boeien slaakt, het is de Heer. Die voor de vrijheid waakt, het is de
Die rechtens God gelijk
Die roos van ons verlangen,
die rust geeft aan het lege lijf
Die tegen U zijn opgestaan, hebt Gij in eeuwigheid verdaan
Die van de aarde vrijgekocht
Die vol was van genade
Die voor de wereld is te groot,
Die wanneer Hij werd geslagen, zelfs zijn mond niet opendeed,
Die woorden van leven en licht heeft God in de vroegte gezongen.
Die wij kennen als een Vader,
Die zich breken laat,
Die zich zo diep vernederd heeft,
Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan
Diep verwonderd weten wij: U kent ons
Diep in de donkere aarde ging ’t lichaam van onze Here
Diepe vrees en zoet verlangen
Dieren, zij mogen hier wonen; zij zijn uw werk, met als kroon de mens,
Dit brood in onze mond
Dit broze mensenleven,
Dit huis dat alle sporen draagt
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
Dit huis van hout en steen, dat lang
Dit huis vol mensen weet Jij wie het zijn?
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Dit is de dag die God deed rijzen, juich nu met ons en wees verblijd.
Dit is de weg der zelfgenoegzaamheid. En wie de dwazen om hun woorden
Dit is een dag van zegen, een dag van feest en licht,
Dit is een dag van zingen! Voorgoed zijn wij bevrijd.
Dit is een morgen als ooit de eerste,
Dit is Gods wil; het water is
Dit is het, wat Hij heeft beloofd:
Dit is het wonder: de kracht van de Geest baart stralend nieuw leven..
Dit is het wonder: de kracht van de Geest herschept en wekt op…
Dit is ingezet als een eeuwig teken
Dit is uw dag want Gij zijt daar,
Dit is uw glorieuze ondergang;
Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
Dit leven op aarde: een bron van genezing, welt op in ons lachen,
Dit licht dat in het duister sliep
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Dit licht is voor ons de zon!
Dit lied dat onze nacht verstoort
Dit lied ontwapent alle harde handen,
Dit valt bij David nogal slecht,
Dit visioen geeft vleugels aan mijn geest,
Dit woord blijft leven in een lied.
Dit woord komt tot ons op de wind.
Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan, achterwaarts wendde zich toen
Dit zal gedenken wie zich nog verweert, tot alle natie zich tot Hem bekeert
Dit zeiden de profeten in zijn geest,
Doe Gij ons werk gelukken, Heer,
Doe mij binnengaan in het land van rust en vrede
Doe mij genadig weer aanschouwen uw liefelijk gelaat, Doe ons de Vader en de Zoon
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.
Doe ons uw heil aanschouwen,
Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zing alom op aard,
Doe onze ogen stralen, doe ons het hart ophalen
Doe over mij genadig lichten uw liefelijk gelaat,
Doe Sion wel naar uw barmhartigheid en laat haar tinnen in het zonlicht
Doe van mij weg de schande en de smaad, want Gij hebt uw geboden mij
Doe voor ons oog de volkeren ervaren dat Gij het bloed hoort roepen
Doet Gij aan doden wonderen, Heer? Staan schimmen op om U te prijzen?
Dood ben ik zonder U, mijn ziel verlangt naar U,
Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen,
Door de hoge inzet van uw liefde
Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerklinkt overal,
Door de nacht van smart en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort,
Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed.
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort
Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet,
Door een geheimenis omsloten, door alle dingen uitgestoten,
Door een verterend vuur voorafgegaan, omgeven door een
Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
Door God zijn wij omgeven zoals wij hier bestaan.
Door goede machten trouw en stil omgeven,
Door Magdalena’s angstig woord zijn twee discipelen aangespoord
Door U geschapen om uit U te leven;
Door wat voor grote eenzaamheden
Door wiens striemen gij genezen, door wiens dood gij levend zijt,
Doorgang hebben wij ontzegd aan wie wilden leven,
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg.
Doorgrond, o God, mijnhart, het ligt toch open voor uw aangezicht.
Dopen is geloven, dat een herder je verder
Doper, wat liep je in kemelharen pij,
Doper, wat moeten wij doen tot dat Hij komt?
Draag op een lied, aan Hem gewijd die spoorslags op de wolken rijdt;
Dragende, moederlijke God,
Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord.
Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind
Drie vrouwen namen specerij, halleluja, halleluja,
Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd,
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Droef zaten wij aan Babylons rivieren en hingen aan de wilgen onze lieren. 137 : 2
Drijf uit, o licht, wat duister is,
207 : 3
Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, wees blij met het licht 880 : 4
Een ander trad in onze plaats, een mens tot ons behoud,
Een arme riep in nood. De Here hoorde naar zijn stem,
Een arts is ons gegeven die zelve is het leven:
Een beker vol van vreugdewijn heeft Hij met ons gedronken.
Een boom is hij aan de waterkant
Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd brood,
Een diepe nacht zou mij omringen waarna geen blijde morgen daagt.
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen: altijd mogen wonen
Een engel heeft de toon gezet
Een engel – is het Gabriël?- verschijnt te middernacht:
Een engel roept de oude man, hij stokt, kan niet meer spreken.
Een engel spreekt een meisje aan,
Een engel spreekt, een herder ziet
Een engel spreekt een priester aan,
een glans die oost en west verbindt en oude en nieuwe wereld saam
Een glans van heerlijkheid
Een groot gejuich zoals nog nooit gehoord,
Een hart dat wacht in ootmoed
Een heel klein zaadje waait weg op de wind,
Een herder tovert met zijn fluit.
Een is de Heer, de God der goden,
Een jongen met een grote mond,
Een kind geboren te Betlehem
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.
Een kind ligt in de kribbe, Gods Zoon gaat onze gang,
Een koning bij gratie Gods,
Een lamp voor mijn voet is uw woord een helder licht op mijn pad.
Een lied van uw verwondering dat nòg uw naam niet onderging,
Een lied voor mensen, nameloos,
Een lied weerklinkt in deze nacht,
Een loflied zingen wij voor Hem
Een man van smarten die ter aarde valt en schreit,
Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
Een mens te zijn op aarde is eens voorgoed geboren zijn,
Een mens te zijn op aarde is pijnlijk begenadigd zijn
Een overgrote menigte die niemand tellen kan
Een mus heeft nog zijn nestje, zijn eigen heggentak,
Een plek waar Hij wonen kan, een plaats om te rusten voor Hem
Een plek waar de doden leven, de plaats waar recht wordt gedaan
Een riet dat buigt in weer en wind,
Een rijke man, een man van niets,
Een rijke schat van wijsheid
Een schoon nieuw lied wil in mijn ziel ontspringen, ik zal de snaren
Een schoot van ontferming is onze God.
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: leg met uw woord beslag op mijn
een snelle, felle tekening van alles wat onmogelijk scheen
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Een speelbal wordt hij in de dans van vrees en wraak en tweedracht.
Een stem die roept in de woestijn: Draag vruchten van bekering.
Een ster ging op uit Israël
Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
Een vaste burcht is onze God, een wal die ’t kwaad zal keren;
Een verbond sloot Ik met mijn verkorene, Ik bezwoer het David,
Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers.
Een waterval van licht, van vreugde en gerede hoop,
Eén van hart en één van zinnen, één in onze aardse strijd,
Eén van zijn leerlingen verraadt Hem aan de vijand die Hem haat.
Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan:
Een vrede daalt in mij, meteen, en val waar ik lig in slaap.
Een vrouw die wordt gesmaad
Een vuur, een laaiend licht gaat voor zijn aangezicht,
Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind,
Een zaaier zaaide zaad in ’t rond.
Eens als de bazuinen klinken,
Eens komen alle paden van lot en schuld, van dood,
Eens komt de grote zomer
Eens komt de tijd dat hoofd voor hoofd elk die op aarde leeft U looft,
Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven,
Eens zullen de mensen het weten
Eens zullen de volken u eren,
Eer aan de Vader en de Zoon
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
Eer aan de Vader, Zoon en Geest, aan de drie-ene macht;
Eer dan, die zit in ’s werelds overvloed, of daal in ’t stof
Eer zij de God van de hemel,
Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader Zoon en heilige Geest.
Eer zij God die onze Veder
Eer zij God in onze dagen,
Eerstgeboren stem,
eet dan, die zit in ’s werelds overvloed, of daal in ’t stof
Eeuwige, uw gerechtigheid is groot.
Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
Efrata heeft uw naam gemeld, het veld weerklonk: de Heer is daar! Egyptes koning, die bespeurde dat al wat Jozef zei gebeurde,
Eind en oerbegin,
Elia heeft gelopen tot hij bij Horen kwam,
Elk hart verovert gij,
Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
Elke dag vertelt over God de Heer,
Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie,
Emmanuël, bewijs uw naam!
Emmanuel, de redder, bracht zij voort
En al wie Jezus’ naam belijdt
En al word je door schurken omgeven, bonst van doodsvrees je hart
En alle, alle mensen samen,
En alle andere vreemde namen:
En alle eeuwen stemmen met mij in:
En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,
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En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
En als het licht eenmaal verduisterd wordt,
En als het nacht gaat worden, een nacht vol schrik en pijn,
en als wij treden in de kring rondom uw heil en zegening,
En binnen heerst de bittere twist, het woord wordt tot verwijt,
En breek niet met je woorden
en daarna met Hem sterven,
En daarom gaf Hij nog op aarde om de warmte te bewaren
En dan komt eindelijk de dag
en dat het eens met ons mag wonen, Heer, in uw hoge, heilige stad,
En dansen zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in U.’
En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn in U.’
En doe ons de schriften open.
En doe ons voor een ander vuur in gloed staan hier op aarde.
En door zijn dood en door zijn bloed
En duizend jaar gaan als de dag van gisteren voor U heen,
En een smidse van ’t huis onzes Heren
en engelen zitten op een rij als vogels in en boom,
En gij, ontrouwe dwazen, die lijdt door eigen schuld,
En het geschiedde in de nacht der nachten
en het was haar in haar lijden
en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang
En Hij heeft ook gegeven
en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn,
En Hij, het leven zelf, verslindt de dood
En Hij maakt de hoogte begaanbaar en Hij baant een weg door de zee,
en ik houd stiekem hoop op de heer van de machten,
En ik schreeuw, bal mijn vuist ach, wat is dan dat mensje,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
en in een zorgeloze slaap,
En in het duister klinkt een hese schreeuw, zijn voedsel zoekend brult
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
En Jezus ging iets verder, iets verder in de nacht.
En Jezus sprak: bemin uw vijand ook;
En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar,
En juist dan onverwacht wat je net had gedacht
En laat de mond der kinderen die w’U wijden
En laat mij luisteren hoe Gij van vrede en van geluk vertelt
En laat uw licht als hemellicht
En Luther zingt er als een zwaan en Bach, de grote Bach,
en Mozes en Elia zijn op de berg geweest,
en mijn ziel, als ’t lijf moet sterven,
En na de vloed komt Gij. Uw boog staat in de wolken,
En nee voluit de vrijheid,
en niet de vijand met een list
en niet meer neemt, maar voluit geeft
En nu. mijn Heer, wat rest mij nog voor hoop? Gij blijft alleen
En nu ontsluit Hij weer de poort
En of een mens al diep verloren
en omvat in dit gebaar de hele aarde.
En ooit zal hoog en droog op gouden fundamenten
En ook wanneer de diepte trilt en de aarde siddert als een riet,
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En op de berg is Gods heerlijkheid,
en tilt die tot waar God hem telt
En toch, en toch hebt Gij verstoten en versmaad de koning die Gij hebt
En toch, ik weet, mijn koning is de Heer, van oudsher deed Hij heil
En toch, wanneer Hij maar zou weten dat ergens diep in dat gedrang
En toen de maaltijd ten einde liep,
En toen heeft Jozef zijn geheim
En uit zijn lichaam wreed verwond
En van overal gekomen,
en vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land,
En viermaal tien is veertig; het tijdperk van de Geest,
En vogels, waar men hoort of ziet, - de leeuwerik zingt het hoogste lied,
En voordat wij Hem zoeken, zijn wij gezocht door Hem
En was ik stom, ging ik verdwalen, Hij keerde om om mij te halen.
En wat is ons geboden
En wat verhaalde zij ons nog van toen Hij kind was later?
En wees niet toornig over mij. wanneer ik U geen liefde bied.
En wie het wordt gegeven bespeurt Hem overal
En wie in groot verblijden
En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind,
en wil dan mijn voorspraak wezen
En wilt Gij ons de bittere beker geven
En zeker is geen ziekte daar, geen ongeluk, geen dood,
En zingend wordt de dag opnieuw geboren.
En zij die de gezegende onder de vrouwen is
Engelen zendt Hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn.
Engelen, zing ja en amen met de koning oog in oog!
Er heeft een stem gesproken,
Er is een dag voorbijgegaan
Er is een kind bereid tot delen,
Er is een land van louter licht
Er is een mens ons bijgebleven
Er is een roos ontloken
Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden,
Er is geen plaats, er is geen plaats.
Er is geen verwachting van leven, tenzij in de dood van het zaad,
Er is uit ’s werelds duistere wolken
Er is zoveel, er zijn zovelen tussen ons in, zoveel verdriet
Er staat tot ons geluk geschreven
Er was voor haar geen plaats. Zij legde na lang zoeken
Er wordt een nieuwe stad gebouwd, de straten zijn van zuiver goud,
Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn
‘Ere in de hoge’ zingen alle engelen tezaam
Ere wie ere toekomt,
Ere zij de Heer der engelen,
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon.
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Klein Gloria)
Erken nu de Heer, volken der aarde, ken nu zijn majesteit.
Evenals een moede hinde naar het klare water smacht,
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Farao hoog op zijn troon
Farao met heel zijn heer stortte in het water neer.
Farao roept na tien keer.
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Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand.
917 : 1
Ga met God en Hij zal met je zijn
416 : 1, 2, 3, 4
Ga niet van Mij heen, volg Mij op mijn wegen,
081 : 11
Ga, stillen in den lande,
440 : 1
Ga tot de einden der aarde. tot het uiterste, daar zal liefde zijn: ga
810
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, nu in de lente zich verheugt
977 : 1
Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
906 : 3
Gaat er een licht de duisternis te boven,
690 : 3
Gans ander zal ’t de goddelozen gaan:
001 : 3
Gast van de ziel, weldadige zachtheid.
696 : 2
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
970 : 3
Gedachten ongeëvenaard hebt Gij, o God, geopenbaard
139 : 11
Gedenk aan Sion waar Gij hebt gewoond, richt naar ’t verwoeste heiligdom
074 : 2
Gedenk aan ’t woord gesproken tot uw knecht, waarop Gij mij verwachting
119 : 19
Gedenk, o Heer, de volken die ten tijde van Sions val met wrede wellust zeiden: 137 : 4
Gedreven door de Geest gaan wij getroost
662 : 4
Gedrevene, uw teugel breekt
679 : 5
Geef aan de Heer, alle geslachten, geef aan de Here lof en krachten.
096 : 3
Geef aan de wereld vrede, Heer, in deze donkre tijden:
1012 : 1,
Geef Christus door van hand tot hand, zijn vrede schenkt ons leven
1014 : 5
Geef dat ons hart mag zijn gericht
209 : 2
Geef dat het van ons mag leren kijken naar Hem, die ’t licht der wereld is
778 : 4
Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien, Heer,
891 : 2
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee
836 : 2
Geef, dat wanneer in duisternis
236 : 5
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
268 : 2
Geef dat wij niets zozeer begeren, als dat ons kind U kennen zal,
778 : 3
Geef dat wij zonder lijden
246 : 6
Geef de God der goden eer, jubel voor der heren Heer.
136 : 2
Geef de koning van uw leven
468 : 2
Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op ’t eind
967 : 5
Geef geloof dat trouw kan groeien,
795 : 5
Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
072 : 1
Geef, heilige liefde, uw overvloed,
671 : 3
Geef Hem, alle geslachten van de volken, geef Hem, de Eeuwige, glorie
096b : 3
Geef, hoogste Trooster in alle nood,
671 : 4
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.119 : 66
Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
671 : 2
Geef mij begrip om uw wet na te leven, om hem te volgen met heel mijn hart.
119b : 2
Geef mij, dat ik van harte zeer mijn vijand kan vergeven,
796 : 2
Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand 119 : 13
Geef mij, Heer, mij los te zingen van de wereld en haar strijd;
914 : 1
Geef ons elkaar tot licht en liefde,
267 : 4
Geef ons genadig, goede God, dat wij nu gaan in vrede.
414
Geef ons in deze zware tijd
240 : 2
Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk.
858 : 3
Geef ons uw naam, de oude mens moet sterven,
348 : 4
Geef ons uw vrede in het hart en liefde, Heer, voor allen
1012 : 4

Geef ruimte aan je naaste,
Geef toch een blijk
Geef uw gaven zevenvoud,
Geef voor hun vloek, o Heer, mij zegen, treed al wie zich verheffen tegen
Geef vrede door van hand tot hand als brood om uit te delen;
Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren;
Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding;
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
Geef wie is uitgestoten, geborgenheid ontbeert
Geeft Gij ons nu een steen, meester, voor brood?
Geeft Gij uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
Geen ander teken ons gegeven
Geen boog kan mij ter redding baten, ik wil mij op geen zwaard verlaten.
Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Geen goddelozen zijn voor mij verborgen. Ik zetel ten gerichte elke morgen.
Geen kan waardig zijn,
Geen licht is ons gebleven, er is geen God te zien,
Geen liefde gaat er meer verloren,
Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
Geen mens die ooit de felle dood kon stuiten of bedwingen
Geen mens bij machte uit te leggen wat in uw plan besloten ligt.
Geen mens kon ooit des Heren wet, der mensen maat vervullen;
Geen mensenoog heeft dat gezien, geen oor heeft het gehoord;
Geen sterrenhemel houdt hem klein; de mens mag vorst der aarde zijn,
Geen taal bij machte U te meten, geen woord toereikend om het licht
Geen taal weet daar voldoende van,
Geen tand om tand, geen oog om oog,
Geen verstand kan dit verklaren,
Geen vlammend zwaard verspert de weg,
Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, geen legermacht behoudt het veld.
Geen vrede kwam de koning toe, geen woning ter verlustiging,
Geen woord kan het bereiken,
Geen woorden zijn te vinden dat ik begrijpen zal
Geest die ons troost, levend nabij,
Geest, uit de hemel neergedaald, storm van gedrevenheid
Geest van de Vader en de Zoon, vuur van hun heiligheid,
Geest van God, zo vol van liefde, vul mijn hart en ziel met jou.
Geest van hierboven, leer ons geloven,
Gegroet, o kruis in lijdenstijd,
Gehoorzaam aan uw heilig woord, blijf ik gedurig op uw wegen;
Geklaard is de dag,
Geliefde, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge ook zijt;
Geliefden Gods, schep nieuwe moed, de wolken die gij vreest,
Geloften heb ik toegezegd, mijn God, U die van aanstoot hebt verlost
geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
Geloofd zij God die eeuwig leeft. Geloofd Hij die zijn leven heeft!
Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
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Geloofd zij God die naar mijn woorden, mijn smeken en mijn klagen hoorde.
Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
Gelukkig ben ja als je schuld bekent, je fouten zonder omhaal toe kunt geven,
Gelukkig de armen van geest
Gelukkig de barmhartigen,
Gelukkig de treurenden,
Gelukkig de vredestichters,
Gelukkig de zachtmoedigen,
Gelukkig die arm van geest zijn,
Gelukkig die barmhartig zijn,
Gelukkig die verdrietig zijn,
Gelukkig die zachtmoedig zijn,
Gelukkig die zuiver van hart zijn
Gelukkig hij die in de strijd zijn koker vol met pijlen draagt.
Gelukkig is de mens
Gelukkig is het volk dat te allen tijde staat maken mag, o Heer, op uw geleide.
Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn,
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen ze U loven.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid,
Gelukkig zijn die Hij geleidt, de leven in gerechtigheid.
Gelukkig zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
Gelukkig zij die vrede brengen,
Gelukzalig het volk dat dit kent: de jubel, de stoot der bazuin,
Gelijk een roofdier hurkt hij neer, een leeuw, - zie hem zijn klauwen scherpen.
Gelijk hij mijn naam zegt: ‘Gij mijn Vader, mijn God, mijn rots en mijn heil.’
Gemeente, aan wier aardse handen
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
Genadig en barmhartig is de Heer, lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
Genesteld aan uw hart
Genezen de dorst,
Geniet het leven als een gave. Geen mens weet wat hij morgen vindt,
Geprezen zij de Heer die leeft, die Israël verkoren heeft.
Geprezen zij de Heer, mijn koning, Hij die zijn knecht ontmoet
Geprezen God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord,
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan!
Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij niet over aan wie mij verdrukken.
Geroepen en verzameld
Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen
Geroepen om te leven,
Geschaduwd zal je worden,
Geschenk uit de hemel, mensen van vuur,
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Geschenk uit de hemel, tongen van vuur:
Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
Geslagen zijn Maria, de vrienden dof en dicht.
Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Gestorven voor de zonde,
Gestuurd op wegen ongedacht, als eenzaam vechter in de nacht
Getekend voor ons leven
Getroost, gehoorzaam, ging ik heen
Gevende, moederlijke Zoon,
Geweldige, gedreven wind,
Geweldige, Gij vult dit huis
Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint.
Gezegend ben Jij, God in ons midden.
Gezegend de Heer, gezegend Isrels God,
Gezegend die de aarde maakt, de grenzen van de zee bewaakt,
Gezegend die de mensen roept tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
Gezegend die de wereld schept, de dag uit nacht tot leven wekt,
Gezegend die een woonplaats maakt voor wat beweegt en ademhaalt,
Gezegend hij, die in der bozen raad
Gezegend is de mens, o Here, die Gij kastijdt, die Gij wilt leren.
Gezegend op wiens armen rust
Gezegend was het land, de stad,
Gezegend zal hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep
Gezegend zij de Heer, die te allen tijde mijn toevlucht is, mijn hand leert hoe te
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
Gezegend zijt Gij, levende God,
Gezegend zijt Gij om de Geest die van de aanvang is geweest:
Gezegend zijt Gij om uw woord dat ons tot vrede heeft bekoord,
Gezuiverd en belegen is de wijn,
Glorie aan de Vader almachtig, aan zijn Zoon, Jezus Christus, de Heer,
Glorie aan God in den hoge
Glorie der eeuwigheid
Glorie zij U Christus, licht in onze nacht,
Glorie zij U Christus, U leed onze nood,
Gij aarde des Heren, zegen de Heer,
Gij al Gods bondgenoten, zie naar zijn toekomst uit!
Gij allen die van Christus zijt, geef onze God de ere!
Gij antwoordt met geduchte daden, Gij treedt voor ons in ’t krijt.
Gij, als een mens geboren,
Gij armen en verdrukten, wáár gij op aarde zijt,
Gij armen en verdrukten, zie uit naar Hem, die u bevrijdt;
Gij bliksems en donkere wolken,
Gij boden rond Gods troon,
Gij bomen, gij gras en gij bloemen,
Gij bracht ons in des vijands netten. Hij heeft het tuig ons aangelegd
Gij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit
Gij bron van tijd en eeuwigheid,
Gij Christus, die de slaap verjaagt
Gij daalt van de Vader neer
Gij dan die in de hofstoet gaat van Hem, die koningen verslaat,
Gij deelt met mij de laatste nacht
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
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Gij dezelfde, gisteren, heden, zult de toekomst tegentreden,
Gij die al onze schuld in uw vergeving draagt,
Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen,
Gij die alles hebt gedragen
Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt.
Gij die de Heer zijt en de Geest
Gij die de mens geschapen hebt en ieder kent bij naam,
Gij die de ster van David zijt
Gij die de zin der schriften zijt,
Gij die doet lichten de zee,
Gij, die een broodhuis voor ons zijt,
Gij, die God liefhebt, haat hetgeen Hem tegenstaat.
Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied.
Gij die hem toch van harte kent
Gij die het sprakeloze bidden hoort
gij die hier woont in ’t dal der tranen
Gij die hoog verheven zijt, geef de Heer der heerlijkheid,
Gij die in hoogheid zijt gezeten, hoe doof en blind is uw geweten!
Gij die liefde zijt, gij die liefde zijt,
Gij die met levensbrood door tijd en ruimte gaat
Gij, die mij onheil en veel noden deed zien, Gij laat mij niet
Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij, die mijn ogen ’t levenslicht ontsloot, mij hebt geroepen uit de
Gij, die niet te bedaren zijt,
Gij die ons hebt geschapen uit aarde, adem, woord,
Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij die uw naam eer aandoet op de aarde,
Gij die ver voor ons uit in deze wereld zijt,
Gij die ver voor ons uit doordrong in ’t land der angst
Gij die verzwegen zijt, Gij kunt het roepen horen
Gij, die voor amen rijkdom hebt bereid,
Gij dienaars aan de Heer gewijd. zegen zijn naam te allen tijd.
Gij doet in ’t licht hen toevlucht vinden, dat van uw aanschijn straalt.
Gij doet ons reizen door de tijd, verbonden in saamhorigheid,
Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk, de vruchtbaarheid der aarde is uw werk.
Gij duldt het niet,
Gij engelen, hemelse machten,
Gij, enige, die waakt en wacht
Gij gaat gehuld in geur van specerijen, waar Gij verschijnt ontwaken
Gij gaat in ’t donker voor ons uit en niemand stuit
Gij gaat onze aard’ te boven
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid,
Gij geeft zijn vijand vreugd, hij neemt de overhand, Gij wendt des konings zwaard
Gij Geest die woorden leven doet, zodat ons oor het woord ontmoet
Gij godenbergen voor Gods oog, gij machten met uw hart zo hoog,
Gij grondde de aarde op haar zuilen, onwrikbaar, eeuwig van duur,
Gij grondvest het heelal, houdt het in stand, onwrikbaar staat het bouwwerk
Gij hebt de bloemen op de velden met Koninklijke pracht bekleed.
Gij hebt de groeve toegedekt waarin de korrel viel
Gij hebt de hemel geschapen: veilige koepel boven ons hoofd,
Gij hebt een afschuw van de zonde, Gij haat de hand waar bloed aan kleeft,
Gij hebt een wijnstok uitgegraven, die, dank zij uw genadegaven,
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Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
Gij hebt het opgericht
Gij hebt met uw brede gebaren de mensen gestrooid uit uw hand
Gij hebt mij boven burgertwist verheven en vreemde volken in mijn hand
Gij hebt ij door uw daden, o Here God, verheugd. Mijn hart is vol van vreugd,
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
Gij hebt mijn vijand op de vlucht gedreven, ik heb verdelgd wie stonden naar
Gij hebt, o God, dit brozen bestaan gewild, hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,
Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan en grote dingen ons gedaan.
Gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt,
Gij hebt mijn ogen toegedekt,
Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld en al de tranen,
Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei!
Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven,
Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, opdat wij die met ijver onderhouden.
Gij hebt, uit de dood verrezen,
Gij hebt uw woord gegeven nog voor ik U iets vroeg
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
Gij hebt U zelf gegeven
Gij hebt verhoord! O God, mijn Heer, ik zal U loven voor mijn broeders overal
Gij hebt ze zelf uiteengeslagen, die onze vaderen rond zich zagen
Gij, Heer, troont te allen tijde, steeds zal men uw naam belijden
Gij heft de aarde aan het licht
Gij heiligen van hier,
Gij, hemelhoog verheven, zo ver en zo nabij,
Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge
Gij, hoe vreeswekkend zijt Gij, Heer, wij slaan onze ogen voor U neer.
Gij hoedt, behoedt
Gij hoge raad, bijeengekomen om recht te doen, spreekt gij wel recht?
Gij hoort mij, ik hoor U mij spreken. Gij voelt mij, voor U klopt mijn hart.
Gij houdt uw sterke arm gestrekt
Gij hulp van wie wordt overmand, hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Gij immers zult het arme volk verhogen en Gij vernedert, Heer de trotse ogen.
Gij Israël, volk van God, zegen de Heer,
Gij, Jezus Christus, opgestegen
Gij kent mij, Heer, laat mij U kennen. Gij denkt mij, ik denk met U mee.
Gij klare zon, gij schone ster,
Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek
Gij koos, Heer, het land tot het uwe, hebt de keer voor Jakob gebracht.
Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt
Gij leeft voor ons oog nog verborgen
Gij leert mij wat de weg is ten leven,
Gij, levende, zijt heilig, Gij ongeziene, eeuwige God
Gij, licht van den beginne
Gij liefdevuur van God, kom ons gebed doordringen.
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
Gij machtigen der aarde,
Gij mogendheden, zing een lied, zing Hem die koninklijk gebiedt,
Gij morgenster en mensenzoon,
Gij nodigt mij aan uw eigen tafel, en allen die tegen mij zijn,
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Gij overspoelt de sterveling met uw stromen. De jaren snellen ons voorbij
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Gij plant de bergen vast in de aarde, omgord met heldenmoed.
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog,
Gij priesters en dienaars des Heren,
Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf,
Gij roept ons met een nieuwe naam
Gij rijst uit onze dood en van omhoog
Gij schenkt met volle handen,
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
Gij schittert als een edelsteen,
Gij spreekt ons aan,
Gij staat ons in uw Zoon terzij,
Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid. Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven,
Gij, verre en nabije, ik voel uw zachte bries
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij vogels omhoog en gij dieren,
Gij volgt ons uit Jeruzalem
Gij volken loof uw God en Heer, wil Hem uw loflied zingen.
Gij vraagt ten tweeden male. Gij, herder, spreekt zo zacht
Gij waakt en daagt
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, in Israëls lot bracht Gij een keer.
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij wacht bij nacht
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U.
Gij weerstaat de boze machten,
Gij weet toch alles, Here. Ik heb U lief. Gij weet:
Gij weet van de verborgen strik, de hulpeloosheid en de schrik;
Gij weet : wij willen U toejuichen wanneer Gij triomfeert.
Gij werd een mens, maar zonder eer, die in de wereld geen verweer,
Gij werken des Heren, zegen de Heer,
Gij werpt mij in de afgrond neer, in duisternis, in barre vloeden,
Gij wilt niet als een onbeschreven blad
Gij winden van God en gij regen,
Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk
Gij zegt het zelf: wie op U hoopt
Gij zelf deed, Heer,
Gij ziet en hoort
Gij ziet ons vechten net de macht van dood en chaos, angst en nacht.
Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand,
Gij zoekt mij, noemt
Gij zult de eer verhogen van wie vernederd wordt, uw kracht is uitgestort
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
Gij zijt de stem der profetie
Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,
Gij zijt de zin van wat wij zijn, de hartsfontein
Gij zijt door gaven zevenvoud de vinger van Gods rechterhand,
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen.
Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid,
Gij zijt het die de aarde openscheurt en frisse bronnen doet tevoorschijn
Gij zijt het die door uw geduchte hand des leviathans koppen hebt
Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt,
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Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid
Gij zijt in alles diep verscholen,
Gij zijt in ons verloren
Gij zijt lofwaardig, Heer, leer mij uw beschikkingen kennen.
Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij
Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, mijn toevlucht als ze mij bestrijden
Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, om uwe naam, o Heer,
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al uw beloften
Gij zijt ons doorgegeven een naam, een oud verhaal
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
Gij zijt van vóór Gij zee en aard hebt door uw woord bereid,
Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht.
Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee.
Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht,
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij; wie weet mijn wegen zoals Gij?
God alle eer, God alle eer, hemelhoge glorie!
God, almachtig boven mate,
God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden toen mij de wateren
God, de koning is in je midden. Hij bevrijdt zijn volk.
God deed hun dagen als een mist verdampen. Hij liet hun jaren ondergaan
God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde.
God, die alle dingen nieuw maakt,
God die de schemering doorziet
God die in het begin uit aarde, naar zijn beeld,
God der heerscharen, Here Here! hoe lang zult Gij uw volk verteren?
God, die ik loof te allen tijde, zwijg niet, kom haastig tussenbeide.
God, die leven hebt gegeven
God die recht gebood is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij
God, die uw woord gegeven, uw zoon gezonden hebt
God, dit zal mijn hart doorboren, dit gaat mij door merg en been God en mens, die gaf
God gaat de goden ver te boven, die ijdele waan die heidenen loven.
God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit;
God gaf een wolk die hen geleidde, een vuur in ’t duister aan hun zijde.
God gaf zijn woord, roert nu de trom, reidans, gij vrouwen, roep alom,
God, geef dat op aarde gebeurt wat U wilt,
God, geef mij vandaag en iedere dag een teken van liefde,
God geve mij, Jeruzalem, dat ik eens op een dag
God geve ons allen zijn genade en zegen
God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren
God heeft alles omgekeerd
God heeft de tent gemaakt ,waarin de zon ontwaakt
God heeft een stormvlaag uit zijn hemelstreken, gunstige wind van boven
God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon,
God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne
God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.
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God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd.
God heeft zichzelf ons toegewend: een man verscheen op aarde,
God heeft zijn rechtstoel opgericht, zijn troon in eeuwigheid gesticht.
God heeft zijn schepping goed gedaan, hoe zou ik zelf dan buiten staan?
God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver.
God, houd zelf uw naam in eer.
God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
God immers houdt de aarde wat leeft in staat en stand,
God immer houdt de ganse aarde in stand en staat,
God in de hoog’ alleen zij d’eer
God, is dan wat U verliet uit w hand gevallen?
God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël,
God is ’t die ik loven zal, ik loven zal als mijn Heer
God is een toevlucht te allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde
God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor,
God is hem zegenrijk nabij, in ’t recht des Heren wandelt hij,
God is mijn hulp, Hij is getrouw. Het is de Heer die mij blijft schragen,
God is koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken hoor zijn stem,
God is mijn redder.
God is mijn schild en mijn betrouwen, de reine zal zijn heil aanschouwen.
God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven.
God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
God is tegenwoordig, God is in ons midden ,
God, kom mij te hulp.
God komt regeren eerlijk en goed, dans Hem met bel en trom tegemoet.
God laafde hen in dorre streken, deed water uit de rotsen breken,
God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
God laat hem nooit alleen; Hij die zijn beenderen behoedt,
God, laat mij nooit verliezen de vreugd om uw woord,
God, laat mij smekend tot U treden, verberg u niet voor mijn gebeden,
God laat ons staan als Mozes hier
God lof! Nu is gekomen
God lijkt wel diep verborgen
God moge ons behoeden, wij zien elkander aan,
God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U.
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.
God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
God onze toekomst, God is onze Vader,
God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten.
God opent hart en oren,
God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen:
God richt zich op, de vijand vlucht; zijn haters voor zijn aangezicht,
God riep een koning die voor Hem zou strijden, God riep een herder die zijn volk
God roept de mens op weg te gaan,
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
God slaat de trotsen die Hem griefden, maar steunt met raad en daad
God, soms is het donker, we voelen ons alleen
God schenkt het land aan wie zijn weg bewaren. Zie en verblijd u
God sprak tot mij: mijn zoon ben jij, Ik riep je heden in het leven.
God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
God staat in ’t midden van de goden, Hij heeft hen tot gericht ontboden.
God stelde eens voor al zijn woord, tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord, -
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God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
047 : 2
God trad voor ons in ’t krijt. Uw volk, Heer, is verblijd.
097 : 4
God uit God, Gij eerstgeboren licht uit licht, o zonneschijn,
726 : 6
God, U bent er als ons leven eindigt
355 : 5
God, uw pad was door de golven. Wateren hebben het bedolven
077 : 6
God van de heerscharen, keer toch terug, zie neer uit de hemel en let op uw
080a : 3
God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered 080a : refrein
God van de machten, hoor mijn gebed, luister, God van Jakob.
084b : Antifoon B
God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,
528 : 3
God van hemel, zee en aarde
210 : 1
God van het graan, van mensen en de wind,
715 : 4
God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
220 : 4
God van ons leven, open ons hart
300b : 1
God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.
025e : 22
God, wees ons genadig en zegen ons,laat het licht van uw gelaat over ons schijnen 067b : 2
God, wees ons genadig, zegen ons met het licht ban uw ogen.
067b : Antifoon A
God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en getrouw.
971 : 2
God wordt geëerd in Israël, zijn roem, zijn naam is hier in tel.
076 : 1
God zal der volken rechter wezen. Zou ik zijn oordeel moeten vrezen?
007 : 4
God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft 087 : 3
God zal je hoeden, Christus je voeden,
425
God zal ik loven, de Gerechte, Hij zal voor mij het pleit beslechten,
007 : 7
God zegent wie met gulle hand
172 : 10
God zegt: In het laatste der dagen,
770 : 3
God, zie ons dan
610 : 2
God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de Here vrezen.
112 : 1
God zij geloofd uit alle macht,
158a : 1
God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag,
068 : 7
God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
375 : 1
God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons ’t gezegend licht
067 : 1
Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer,
910 : 2
Godlof, een Heiland, een bevrijder, vol liefde en macht heeft ons gered.
800 : 4
Godlof, aan ons is toegezegd dat Gij herleven doet
870 : 2
Godlof, een kind is ons geboren,
482 : 3
Gods adem waait zijn woorden uit den hoge
658 : 1
Gods eigen Zoon in majesteit
470 : 2
Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat.
107 : 1
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
650 : 2
Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad
097 : 6
Gods heilig woord alleen houdt stand, Gods waarheid zal ons staven.
898 : 4
Gods kinderen op aarde zij wandelen in het licht,
759 : 1
Gods lof draag ik door de seizoenen, zijn daden houden stand.
052 : 5
Gods lof zal in hun lied weerklinken. En in hun rechterhand zal blinken
149 : 4
Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen,
012 : 4
Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer
556 : 2
Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont;
025 : 7
Gods volk trok uit langs effen paden, met zilver en met goud beladen.
105 : 14
Gods woord roept door de tijden
346 : 2
Goed en rechtvaardig is de Heer, Hij wijst zondaars de weg,
025e : 8
Goed is het U te loven, uw naam te bezingen.
092b : Antifoon B
Goede en betrouwbare God, wie afgedwaald is wijst Hij de weg.
025d : 3
Goede herder, als wij slapen,
268

Gord aan, o held, het zwaard van uw regering en hoed uw volk voor knechtschap
Groot is de wereld en lang duurt de tijd
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader.
Groot God is Hij, Hij strijdt voortaan, de goden zijn Hem onderdaan;
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graag,
Groet de dageraad; heden zal de zon u vinden
Groot en wonderbaarlijk is het werk van God.
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: aarde en lucht komen vers uit
Groot koning is de Heer. Volken bewijst Hem eer,
Grote God, Gij hebt het zwijgen
Grote God, wij loven U,
Gun dan elkaar het goede,
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Haast U mij te hulp en red mij, Heer, ontzet mij,
038 : 12
Haast u om mij te redden, God! O Heer, doe uw verlossing dagen.
070 : 1
Halleluja (3 x). Wij moeten vrolijk zingen,
613 : 3
Halleluja (4 x)
117b : refrein
Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen.
149 : 1
Halleluja, lof, aanbidding
705 : 4
Halleluja, loof de Heer, prijs zijn naam en majesteit,
135 : 1
Halleluja! Prijs God en zing, gij fiere hemel die daar blinkt,
148 : 1
Halleluja! Prijs God en zing, gij watervloeden die Hij dwingt;
148 : 3
Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
042 : 3, 7
Haters van Sion, zo zij dan uw lot, dat die voorbijgaan u niet zullen eren,
129 : 4
Heb dank, dat Gij aanvaarden wil wat hier een mens van de aarde tilt;
972 : 6
‘Heb dank, o engel, voor uw woord, halleluja, halleluja,
617 : 16
Heb dank, o God van alle leven,
315 : 1
Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil,
131 : 2
‘k Heb naar de Heer gevraagd en Hij beantwoordde mijn gebed.
034 : 2
Hebt Gij ons afgeschreven, hebt Gij ons uitgedaagd?
851 : 4
Hebt Gij uw knecht genodigd?
361 : 3
Hebt Gij voorgoed
155 : 6
Heel de aarde, al het schepsel zal opstaan in ’t zonlicht overal;
621 : 4
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
067a : refrein
Heel de aarde kent uw weg, de wereld uw reddende kracht.
067b : Antifoon B
Heel de schepping, prijs de Heer!
154b : 1
Heel mijn dwaasheid voel ik schrijnen in mijn pijnen,
038 : 4
Heel ons leven, de gave van God. Amen. Amen.
876 : 1
Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God.
490 : voorzang
Heeft niet dezelfde geur als kind hem niet omhuld?
563 : 2
Heel Sion strooit haar palmen
441 : 2
Heer, als er dan geen zin is in ons werk gelegen,
717 : 3
Heer, als ons denken U ontkent, kan ons de leegte benauwen.
837 : 3
Heer, blijf bij ons, kom in ons huis,
232
Heer, blijf mij niet ontroeren. Ik stond wel voor U klaar,
649 : 4
Heer, denk aan David en zijn eed. Eens riep hij de geduchte naam
132 : 1
Heer, die mij haten zijn mijn dood. Geef mij toch uitkomst uit de nood,
009 : 7
Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
139 : 1
Heer, die mijn heil, mijn helper zijt, des daags roep ik om mededogen,
088 : 1
Heer, dwing de stormwind weg te gaan en zien U voor een spookbeeld aan, 933 : 3
Heer, een nieuwgeboren kind
357 : 1

Heer, gaat Gij van ons heen in deze tijd?
Heer, geef mij vleugels dat ik reis tot door de sluier heen
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
Heer God, sta op! Vergeet de armen niet!
Heer. God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij,
Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U.
Heer, Gij zijt goed, in heel uw wezen goed, en goed voor al uw kinderen
Heer, herinner u de namen van hen die gestorven zijn,
Heer, herinner u hun luisterend wakker liggen in de nacht
Heer, het licht van uw liefde schittert,
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.
Heer. hoor mijn gebed, laat blijken dat mijn klachten U bereiken.
Heer, hoor mijn stem,
Heer, ik heb U lief, mijn sterkte zijt Gij.
Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak.
Heer, ik kan geen rust meer krijgen door uw dreigen,
Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
Heer, ik kom tot U, neem mijn leven, maak mij nieuw Heer, ik prijs uw naam, dank U voor uw trouw.
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Heer is Hij, Jezus Messias,
Heer Jezus, ach wat duurt het lang
Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij opgang uit den hoge,
Heer Jezus, o Gij dageraad,
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
Heer, komt in deze tijd uw heerschappij,
Heer, kom mij haastig te hulp, ik ben zo ellendig, zo arm,
Heer, laat mijn woorden stijgen als wierook omhoog
Heer, laat mij schuilen in uw hoede, begeef mij niet, o God,
Heer laat uw woord spreken op de adem van uw Geest.
Heer, laten Israëls banieren bevrijd en zegenrijk
Heer, om uw vijf wonden rood,
Heer, om uw zachtmoedigheid,
Heer, om uws Naams wil, laat mij leven! Wil in uw trouw mij niet begeven.
Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond, laat uw beloften heel mijn
Heer, ontferm U over ons,
Heer , onze daden en hun loze gronden zijn voor uw aanschijn niets dan
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde
Heer. onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de geschiedenis
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Heer, op U wil ik vertrouwen, op U bouwen.
Heer, open ons genadig de ogen
Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht
Heer, raak ons aan met uw adem. geef ons een vergezicht!
Heer, roep mij als uw dwalend schaap, dat U niet zoekt en U niet vindt.
Heer stuur zelf het schip der kerk,
Heer, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden,
Heer, U doorgrondt en kent mij,
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Heer, uw bestel staat als een vast gebouw, waarin Gij woont, rechtvaardig
Heer, uw boodschap staat geschreven,
Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.
Heer van mijn hart, U bent gekomen de nacht door naar uw grote dag,
Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen
Heer, wat de vaderen vertelden, nooit moe uw wonderen te vermelden
Heer, wien liefde heeft bewogen
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
Heer, wij zijn zondig, wij zijn boos, als onze vaderen goddeloos,
Heer zaai uw woord de wereld rond.
Heer, zie ons aarzelend staan
Heer, zie toch, onder zoveel slagen bleven wij altijd naar U vragen,
Heerlijk verschenen is de dag waarop ons lied niet zwijgen mag,
Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof,
Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijk Hem!
Hef op uw hart en uw gelaat
Hef op uw hoofden, kleine mensen, als uw nieuwe koning komt.
Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Hef tot zijn eer een lofzang aan, gij die de Heer zijt toegedaan.
Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer.
Heilig aanschijn van het Lam, hart doorstoken,
Heil hem die de geringe helpt in nood, hem helpt in nood de Heer.
Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht.
Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning:
Heil hem wien God zijn ontrouw heeft vergeven en toegedekt al
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep.
Heilig aanschijn van de liefde, hart gewond
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
Heilig, heilig, heilig, de naam die gaat over heel de schepping
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten,
Heilige gedachtenis aan des Heren dood!
Heilige Geest, Gij zijt als de dauw,
Heilige Geest, Gij zijt als de wind,
Heilige Geest, Gij zijt als het licht,
Heilige Geest, Gij zijt als het vuur,
Heilige Geest, ontsteek het vuur,
Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,
Heilige liefdeskracht, bezoek mijn ziel die smacht,
Helder staat mij voor ogen,
Heldere bron,, gij zon die met gloed geneest,
Help, dat hoogmoed ons niet scheidt.
Help mij, o Heer, naar uw meedogen, verlos mij door uw groot vermogen.
Hem die als gids ons voorging prijst ons lied, Hij leidt ons nog.
Hem even aan te mogen raken, zijn kleed alleen maar, bij de zoom,
Hem komt alle eer toe: God, die alles schiep,
Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein, o grond van al wat is, wat was
Hemel en aarde, prijs om strijd de Heer, gij grote zee en alle watervloeden.
Hemelse koning, door God uitgekozen,
Herder David werd een koning
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Herder, neem uw schaapje aan,
Herder van Israël, hoor ons aan, die troont op de cherubs, verschijn
Herder, wil behoeden
Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem.
Here Jezus, om uw woord
Here Jezus, wij zijn nu
Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend;
Here mijn God, Gij hoedt mijn leven, ik heb het in uw hand gegeven,
Here, om uw bloedig zweet,
Here onze God, bitter was hun lot. Gij hebt hen verhoord,
Hergeef mij het geluk van uw heil, laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.
Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
Herodes, hij hoorde verschrikt naar deze woorden.
Het anker valt ter rede,
Het brood dat ons voor ogen staat
Het brood dat wij duur verdienen,
Het brood in de aarde gevonden,
Het brood van oorlog en vrede,
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
Het dringt tot de dommen niet door en dwazen kunnen het niet vatten:
Het duister, de macht van de dood, verdween voor het licht
Het duister wijkt, de blindeman ontwaakt:
Het duurt niet lang meer tot de tijd
Het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit.
Het eerste licht raakt Jakob aan: Ik ben.
Het eerste woord dat uit de mond van priester Zacharias komt,
Het eeuwig licht staat aan ’t begin,
Het eten staat op tafel klaar,
Het brood dat wij duur verdienen,
Het bruist van leven in Gods rivier;
Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken,
Het feest, het feest moet verder gaan,
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis
Het gaat hem al te goed. Hij pocht in trots,
Het grauw dringt op, als honden van rondom, doorboort mijn hand
Het goede zult ge aanschouwen van Gids verkoren stad, en wat Hij in zijn
Het heeft de Heilige behaagd
Het heerlijk land dat God hun wees, versmaadden zij, verlamd door vrees.
Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft.
Het heil des hemels werd ons deel alleen door Gods genade.
Het heilig feestmaal van het Lam verhoogt de vreugd van Pasen
Het helder water stromend uit jouw bronnen
Het hemels lam stond wit en licht
Het hoogste woord daalt uit het licht en blijft toch voor Gods aangezicht.
Het huis dat wij bewonen, ons lichaam in de tijd:
Het huis der slaven was hun onderkomen; maar naar het land der
Het is al donker en al laat,
Het is al nacht in Betlehem, wat wordt de wereld stil!!
Het is de Heer die doodt
Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien
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Het is een scherm voor buien angst en pijn en stokebranden om hem heen.
Het is en moet zo blijven
Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste,
Het is niet onze zaak, o Heer,
Het is niet aan de overzij.
Het is niet meer te tellen, dat volk dat na hem kwam,
Het is nog nacht in Betlehem, de schapen staan verbaasd,
Het is om U dat ik word afgeweerd, om U draag ik het brandmerk
Het is ook aan de hemel niet,
Het is zijn tijd, de winter komt. we keren weer tot onze grond.
Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
Het jaar neigt zich tot stille groet,
Het kan niet waar zijn: heeft die broer
Het kan ook goed met dansen, met geklap in je handen, applaus voor God.
Het kan zijn dat de zee het weet, of vraag het aan het water zelf
Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
Het kruis van de Heer is onze trots, in Christus ons heil en ons leven.
Het kwaad dat onze vaderen bedreven, reken het ons niet toe,
Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, ontvouwt zich in schoonheid,
Het leven uit de dood vandaan spreekt ons aan.
Het licht dat weer opnieuw begon,
Het licht is ons voorgegaan
Het licht van alle stralen komt uit zijn aangezicht,
Het licht van de Vader, licht van den beginne,
Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal,
Het lied van wie zijn voorgegaan
Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij
Het mooist is met gitaren met trompet, klarinet en met saxofoon
Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons
Het onderste komt boven, de torens vallen om,
het ongerepte leven
Het onvergetelijke woord
Het rode bloed, zijn koningskleed
Het roofdier van hun toorn had ons verteerd, een hoge vloed, had God
Het stof van al de wegen van ons leven,
Het vastgenageld lichaam heeft
Het vlijmscherp wapen dat zij smeedden, hun tong, het werktuig van
Het volk dat uit Egypte trok, een land waar niemand hen verstond,
Het volk dat val en strikken zet, Godlof, valt in zin eigen net!
Het volk dat wandelt in het duister
Het volk van God was veertig jaar
Het vuur van onze vreugde,
Het volk is doof, het volk is blind,
Het ware paaslam is geslacht en zonder klacht gestorven,
Het waren tien geboden die God schreef in de steen,
Het was de zesde dag dat Gij de mensen riep
Het was een weergaloos gevecht, het deed de aarde beven,
Het was voor velen tot een teken, Heer, dat ik staande bleef, Het water en de malse regen geeft de aarde heel veel zegen
Het water van de grote vloed en van de zee zo rood as bloed
Het water van de grote vloed, halleluja, stijgt nooit zo hoog meer,
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Het water van de vloed stond ons al aan de lippen,
Het water wacht en ’t kind ontvangt uw zegen,
Het weten van zijn dood blijft mij mijn leven bij.
Het woord brengt de waarheid teweeg,
Het woord dat de wereld schiep
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
Het woord dat God was bij God,
Het woord dat u ten leven riep
Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven,
Het woord is vlees geworden, God drukt ons aan het hart,
Het woord is vlees geworden, het heeft in ons midden gewoond,
Het woord van God gegeven,
Het woord van liefde, vrede en recht
Het woord van steun en troost dat ik n iet sprak,
Het wordt op de wegen vertreden, het valt in een vruchteloos graf,
Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,
Het zal geschieden in de laatste dagen dat de gezalfde Gods de vrede
Het zal geschieden in de laatste dagen dat de woestijn zal bloeien
Het zal geschieden in de laatste dagen dat God een teken geeft
Het zal geschieden in de laatste dagen dat God verschijnt met macht en
Het zal ons niet berouwen de smalle weg te gaan.
Het zal zijn in het laatste der tijden
hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten.
Hier ben ik, God, Uw wil te doen is mijn vreugde.
Hier heeft de Heer ons geleid,
Hier in dit stervend bestaan
Hier is de beker, daar de schaal: avondmaal.
Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
Hier leef ik uit uw hand,
Hier leggen wij zijn lichaam neer
Hier staan wij waar uw stem weerklinkt en ’t eerste licht in ’t duister blinkt
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
‘Hier was zijn rustplaats, kom en zie, halleluja, halleluja,
Hier wordt uw woord van kracht,
Hier zal de hoop vervliegen, geloof zal zijn gedaan Hier zwijgt het hoge denken
Hier zijn wij dan: van U is ’t jonge leven,
Hierheen, dorstigen, naar het water: kom en drink met vreugde
Hing niet het wolkendek zo zwart
Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond, hoe liefelijk klinkt uw wet
Hoe achteloos in ons midden wordt het kostbaar mensenbloed gestort
Hoe arm daalt Hij op aarde neer,
Hoe blind vanuit zichzelve is het menselijk gezicht.
Hoe de nacht ook dreigt en dringt, morgenster, U zie ik dagen!
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
Hoe diep zijn uw gedachten. Geen dwaas die dat verstaat.
Hoe dikwijls heeft, met schuld bedekt, dit volk des Heen toorn verwekt.
Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven
Hoe goed is ’t hun die bouwen op Israëls vast rots,
Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn bij woord en water, brood en wijn,
Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o Here, hebt weggelegd voor hem,
Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwege,
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Hoe groot zijn uw daden, Heer, hoe peilloos diep uw gedachten.
092b : 6
Hoe hadden wij U ooit verstaan, waart Gij niet tot ons uitgegaan,
826 : 2
Hoe hebt Gij ons lot gedragen
352 : 6
Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
027 : 3
Hoe helder staat de morgenster
518 : 1
Hoe ik ook ben geworden tot niet, nog ziet mij die Ene.
928 : 3
Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij de morgen.
928 : 1
Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een engel.
928 : 2
Hoe ik zal sterven en wanneer en waar,
949 : 2
Hoe is Hij mij zo innig na,
518 : 7
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
861 : 1
Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
010 : 1
Hoe lang belaagt gij en hoe lang bedreigt ge mij met ondergang,
062 : 2
Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij? Hoe lang verbergt Gij u voor mij?
013 : 1
Hoe lang, Heer, moeten wij die smaad verduren? Hoe lang zijn wij tot spot 079 : 2
Hoe lang, Heer, zult Gij mij blijven vergeten,
013b : 1
Hoe lang nog zullen, Heer, de bozen, hoe lang nog zullen goddelozen
094 : 2
Hoe lang, o God, houdt U zich stil terwijl ik op U wacht.
013a : 2
Hoe lang vergeet U mij, o God verbergt U zich voor mij?
013a : 1
Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan de ganse dag en zal mij daaraan
119 : 37
Hoe liefelijk is uw gelaat;
518 : 4
Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten.
084b : 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer
084 : 1
Hoe men zich ook verheft en hoe men praalt met zijn wapentuig,
020 : 5
Hoe moet ik, hemelzon, U danken voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht?
908 : 5
Hoe recht is zijner handen werk, de waarheid zelf, volmaakt en sterk,
111 : 4
Hoe ’t schip het water kliefde!
434 : 2
Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
590 : 3
Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind,
562 : 2
Hoe snel vergaten zij de Heer, hoorden naar zijn bevel niet meer.
106 : 6
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: ‘Gord u aan
122 : 1
Hoe vele dagen gunt Gij aan uw knecht? Ja, wat zal het getal zijn van mijn 119 : 32
Hoe verdrietig en verloren
573 : 3
Hoe was ik in opstandigheid een dwaas voor U die wijsheid zijt.
073 : 8
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
119 : 49
Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen. Toen Hij de deur sloot van de regen, 105 : 6
Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
590 : 5
Hoe zag ik in de tempel op U, om uw macht te ontwaren, uw grootheid
063b : 2
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, nu danken voor de redding van mijn 116 : 6
Hoe zal ik U ontvangen,
441 : 1:
Hoe zalig die zich laven,
384 : 7
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich
089 : 7
Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht, hoe staat uw woord van trouw mij 119 : 47
Hoe zorgeloos had ik gedacht dat ik, bevestigd door uw kracht,
030 : 3
Hoe zouden wij als droeve bannelingen op vreemde grond het lied des
137 : 3
Hoe zouden wij U kunnen peilen? Ons meetsnoer is zo klein en broos.
850 : 4
Hoe zullen wij volbrengen wat door de eeuwen duren moet;
807 : 6
Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor
122 : 2
Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht;
016a : 1
Hoed mij voor de strik die zij spanden, de val door bozen opgezet.
141 : 5
Hoelang nog, Heer, blijft U mij vergeten?
013c
Hoelang, hoelang nog, Heer? Verbergt Gij U altijd? Hoelang nog laait het
089 : 16

Hoevele zwarte nachten
Hoever is de nacht,
Hoog als de hemelse liefde, wijd als het vruchtbare land,
Hoog heeft de Heilige uw woord geschat:
Hoog is Jeruzalem omgeven door bergen sterk en steil, Hoog staat de paaskaars opgericht: licht uit licht.
Hoop, Israël, op God de Heer die rijk is aan genade.
Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt: der hemelen hoogste majesteit
Hoor dan de stem van Christus, die uit aller heren landen
Hoor: dan klinken troostende woorden voor Jeruzalem:
Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt.
Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt,
Hoor een heilig koor van stemmen, staande aan de glazen zee,
Hoor Gij ons aan!
Hoor heel de engelschaar jubelt gloria in excelsis Deo,
Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht, mijn zaak is recht,
Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Hoor het woord, hoor het woord, het woord van onze God:
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, zie mijn bittere ellende.
Hoor mijn gebed, Heer, neem mijn smeking aan en laat mij tot U naderen.
Hoor mijn stem, Heer,
Hoor mij vijanden mij smaden, mij met spot en hoon beladen.
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Hoor. Maar ik wil n iet horen.
Hoor ons zingen in uw huis,
Hoor ook naar de verhalen
Hoor, roept Gij in mijn oren
Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, snel mij te hulp, o God,
hoorde ’t kind door haar gedragen.
Hopen en uitzien naar het licht,
Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij,
Hosanna, hosanna, geprezen zijt Gij,
Hosanna, hosanna, nu nadert de stoet,
Hosanna, hosanna, wij roepen het rond,
Houd dan de hemel in het oog,
Houd Gij mij in uw hoede,
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Houd ons bijeen, God, rond uw woord,
Houd wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met uw zwaard.
Houd zijn naam hoog, houd die in ere,
Hulploos Kind, heilig Kind,
Houd van het kwaad u ver en doe het goede, dat gij een woonstee hebt
Hun eigen tafel worde tot een strik en tot een val voor al hun
Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.
Hun helper, die vergaten zij, die in Egypte hun nabij
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon.
Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land
Hun ogen gingen open, hun ogen vielen toe,
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Hun lichaam is zo gaaf, zo mooi, zij vallen aan geen plaag ten prooi,
Hun ruiters zaten hoog te paard,
Hun tong is als een scherpe degen, hun woord is als een pijl gepunt
Hun vege levens spaart Hij, de golven maakt Hij stil.
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke
Hij blies ons van zijn adem in. Hij, hemelhoog verheven,
Hij blijft met ons vertrouwd, voorbij aan ons verleden,
Hij brengt het leven op aarde
Hij brengt mij aan de poorten
Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten en ’t goddelijke recht,
Hij daalde neer in wind en wilde luister, rondom zijn voeten woelden
Hij daalt ootmoedig in het water,
Hij daalt tot ‘s Vaders schoot terneer
Hij deed zijn volk als schapen uitgeleide, in de woestijn verschafte Hij hun
Hij die de armen voedsel gaf
Hij die de blindenweer liet zien,
Hij die de doven horen deed
Hij die de lammen lopen liet
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
Hij die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
Hij die het leven aan ons heeft gegeven,
Hij die je van je schuld bevrijdt
Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt,
Hij die mijn leven heel kan maken, de kracht, de macht die Jezus heet:
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
Hij, die ons ver is en verwant, hoe kan Hij zijn aanbeden
Hij die, ontheven hemelhoog, te stralend voor het sterflijk oog,
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht,
Hij ie rechtvaardig was en stil droeg wat Hem was beschoren,
Hij doet de duisternis teniet
Hij doet hen goed en zegent hun aantal ongeteld,
Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging,
Hij draagt geen hermelijn, geen kroon,
Hij draagt het op zijn sterke rug
Hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde,
Hij gaat heen, maar Hij blijft bij mij.
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur
Hij gaf aan blinden het gezicht,
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond: de lofzang voor wie onze God is.
Hij gaf ons zwijgende een teken en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doe mij zijn wegen gaan,
Hij ging de weg zo eenzaam. Hij droeg zijn eigen kruis,
Hij ging de weg zo eenzaam tot in Jeruzalem
Hij ging van stad tot stad, Hij sprak;
Hij God uit God van eeuwigheid,
Hij heeft gezegd: Gij mens, kon uit, open uw dode oren;
Hij heeft Israël dat land als een erfdeel toegedacht.
Hij haalde de machtigen van hun tronen,
Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven.
Hij heeft de duivel alle macht ontnomen, hem ten val gebracht.
Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, Hij heerst als koning over al
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Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.
Hij heeft het graf verlaten:
Hij heeft het lang voorzegd:
Hij heeft het zegel weggedaan,
Hij hekelt met zijn scherpe tong de heersers van de aarde.
Hij hielp hen uit des vijands hand, Hij brak de haat, de tegenstand,
Hij houdt het kwaad bij ons vandaan,
Hij is aanwezig in het woord, dat wordt gepredikt en gehoord
Hij is de God die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan;
Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht.
Hij is de Heer, de trouwe, die niemand onrecht doet.
Hij is de Heer en koning, die eeuwig bij ons is.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
Hij is de wijn, de zoete,
Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep,
Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de
Hij is een groene boom die staat geplant
Hij is een kracht voor al de zijnen! Hij zal hun tot een hulp verschijnen
Hij is een woord dat niet verwaait,
Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij is geen schreeuwer in de straat,
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Hij is het begin, Hij het eerstgeboren
Hij is het eerste morgenlicht,
Hij is het licht der wereld voor alle mensen,
Hij is het licht der blinden, der zwakken steun en staf.
Hij is op deze plaats geweest: Ik ben,
Hij is verrezen en Hij leeft. De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Hij kan hem goed gebruiken,
Hij kende deernis noch erbarmen, vervolgde tot de dood de armen.
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij gemaakt zijn uit het stof
Hij komt met vrede; en geen rampen
Hij klieft het hoofd van wie Hem haat, de vijand die Hem wederstaat;
Hij komt niet uit de grote stad,
Hij komt tot ons als lotgenoot, Hij deelt zich aan ons uit als brood,
Hij leeft in de woorden gezongen.
Hij leeft in het hart van zijn vrienden
Hij leeft in het huis van zijn Vader.
Hij leeft, naar de hemel gevaren,
Hij leeft waar het brood wordt gebroken,
Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan zijn naam.
Hij leidde mij dan langs diepe ravijnen, ik schrok niet van gevaarlijke
Hij maakt mijn voeten licht als die der hinden en doet ze op de steilte
Hij maakt ons door zijn armoe rijk,
Hij meet ons tijd en ruimte toe genoeg om Hem te vinden,
hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde
Hij onthaalde ons aan tafel, lam van Pasen,
Hij ontsluit de boekrol, leidt ons uit de nacht.
Hij overmant de wilde dieren, vaart uit op zeeën en rivieren,
Hij poogt d’onnoozle te vernielen
Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud: mijn Vader en mijn God,
Hij reikt u zelf de scepter van de zege. Van Sion uit bedwingt uw
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Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
Hij striemt de vrome zekerheid,
Hij stuwt het water op tot muren, de zee staat als een sterke wand.
Hij telt het leger van de sterren, Hij roept bij name hen van verre.
Hij troont in onze lage staat
Hij verbindt ons en maakt ons één
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, zij waken over jullie deze nacht.
Hij wandelt in zijn koningsjas,
Hij was door steen omsloten
Hij was het die zijn volk bevrijdde, zijn uitverkorenen veilig leidde.
Hij werd geboren in de nacht
Hij was genadig en Hij bleef hen dulden, Hij hield zijn toorn terug
Hij werd ons aller knecht,
Hij wilde zich verlagen
Hij zag naar mij, - nu zie ik Hem, hoor in de eenzaamheid zijn stem.
Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij zal de wereld richten,
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je
Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Hij zal opkomen voor de misdeelden, hij zal de machten die ons dwingen
Hij zal u dekken, met zijn vleugels, onder zijn wieken vindt gij uw
Hij zal voor zijn macht u doen bukken, teniet doe in het stof.
Hij zal ze, die goden der aarde, die gluipen, die mooi praten, moorden,
Hij zal zijn leven geven,
Hij zegt: Ik hard het niet langer, dat kermen van weerloze kinderen,
Hij zet zijn voeten op de nek van alle macht en majesteit.
Hij ziet niets meer, wat een strop.
Hij ziet ons al van verre omdat Hij ons bemint
Hij zit bij ons aan tafel, Hij deelt met ons zijn brood,
‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
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Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
Iedereen zoek U, jong of oud, speurend langs allerlei wegen
Israël koesterde Hij als zijn kind,
Ik, arme en geringe, hoe zou ik voor uw troon
Ik bande Hem uit hart en hoofd.
Ik ben aan de greep ontkomen van de dief, van de nacht,
Ik ben alleen als in een leeuwenkuil. Mijn oren zijn vervuld
Ik ben als een lied ontstegen, aan de val van de tijd,
Ik ben als het licht geboren uit het holst van de nacht,
Ik ben bespottelijk in aller ogen,
Ik ben de uwe, Heer, uw bondgenoot, verlos mij toch, ik leef naar uw
Ik ben de weg waarop je gaat. Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.
‘Ik ben een engel van de Heer,
Ik ben ellendig boven mate, mijn hart wil zich niet troosten laten
Ik ben er als het leven lacht, Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er niet voor u alleen,
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
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Ik ben gevangen in zijn stem,
831 : 9
Ik ben het die u helen zal (3 x)
887 : 2
Ik ben het, ik moest boeten
577 : 3
Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij
917 : 6
Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen.
081 : 8
Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, mijn bruid,
629 : 2, 7
Ik ben in mijn hof gekomen, tot mijn lust, tot mijn lied,
629 : 1
Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. 051 : 3
Ik ben voor hen gelijk een dode, weg uit hun oog en hart,
031 : 10
Ik ben voor jou een nieuwe naam, Ik ben je God en hiervandaan
934 : 1
Ik ben voorgoed verbonden
623 : 7
Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste,
774
Ik bid U, laat het licht dat doorbrak in uw smart,
852 : 4
Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God.
130c : 3
Ik bracht hem in mijn moeders huis
808 : 3
Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan,
040 : 4
Ik breng een rechter aan het licht,
459 : 1
Ik breng mijn vader lekkernij,
165 : 2
Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer aan U, van wie ik zingend
057 : 6
Ik dank U o mijn vrede,
576a,b : 5
Ik danste die mogen toen de schepping begon,
839 : 1
Ik danste voor blinden die riepen om licht.
839 : 3
Ik denk, o Heer, aan vroeger dagen, toen Gij de vijand hebt verslagen.
143 : 5
Ik die als herder ’t wild gedierte weid, behoef de spijzen niet die gij bereidt. 050 : 6
Ik die uw wil naar uw geboden doe, hoop op het heil dat Gij mij hebt
119 : 63.
Ik draaf als een paard aan uw zij, Heer. U draagt mij op vleugels van de wind 139a : 4
Ik draai en keer me van je, ik ga, kom bij je uit.
857 : 2
Ik ga uw weg, ik haast en aarzel niet, ofschoon des bozen strikken mij
119 : 23
‘Ik geef aan blinden het gezicht
446 : 2
Ik geloof in de levende God, Vader van onze Heer Jezus Christus
340d
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
340b
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
340c
Ik ging verdwaald langs vele wegen, ik zocht U wel, maar vond U niet,
908 : 4
Ik haat ze, die hun wierook branden voor leugengoden, Heer:
031 : 5
Ik heb de Heer vurig verbeid: toen boog Hij zich over tot mij,
040a : 1
Ik heb, denkt Nabal zelfvoldaan,
172 : 3
Ik heb hart en ziel gevonden
629 : 4
Ik heb maar één ding in mijn hoofd,
165 : 6
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
130 : 3
Ik heb mijn liefde hun gegeven, geheel mijn hart, geheel mijn leven,
109 : 2
Ik heb mijn voet van ’t kwade pad geweerd opdat ik gaan zou in uw goede 119 : 38
Ik heb reeds lang aan dit geslacht met toorn en tegenzin gedacht:
095 : 5
Ik heb U geroepen, God, U om genade gesmeekt:
030a : 3
Ik heb U lief, o Gij mijn leven, vriend die mij trouw zijt tot het eind,
908 : 2
Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt.
908 : 1
Ik heb U lief, o wonderschone, ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
908 : 7
Ik heb U lief van ganser harte, Here, Gij immers zult het onheil van mij
018 : 1
Ik heb vaak jou gezien in ellende, horen roepen in wanhoop tot mij.
927 : 3
Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
156 : 1
Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend. Zijn troon staat even vast
089 : 12
Ik hief mijn stem in vrees en beven tot God, en Hij wou antwoord geven.
120 : 1
Ik hoop op God de Heer en wacht het woord dat Hij zal spreken.
130a : 2

Ik hoor hun lachen en gefluister, zij loeren op mijn val
Ik hoor trompetten klinken, de vijand is nabij.
Ik houd mijn oog gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Ik huil mee met het volk, ik ben blind met de blinden,
Ik hunker en ik hijg naar uw gebod. Wend U tot mij, verleen mij uw genade.
Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.
Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, vertrouwde wegen,
Ik leg mij in uw hoede naar
Ik legde mij en sliep. IK wist dat wie mij schiep
Ik let op reine harten, rechte daden, Heer, wanneer komt Gij tot mij
Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof, maak mij dan, Here, naar uw woord
Ik loof de Heer altijd. Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer,
ik loof het vuur dat neerdaalt uit de hoogte
Ik loof U, Heer, ik loof uw zegeningen, onder de volken zal ik psalmen
Ik loof U, Heer, in mijn verdriet ontbreekt het aan vertroosting niet,
Ik loof U die mijn schepper zijt, die met uw liefde mij geleidt,
Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Ik mag me vast op zijnen staf verlaten en trouwe herdersstok.
Ik nader U, het hoofd gebogen, Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen,
Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen, Filistea, Tyrus en Nubië
Ik overpeins de diepten van uw wet, laat hen tot mij zich wenden die U
Ik prijs de Heer, Hij heeft mijn hart verlicht, dat in de nacht zelfs
Ik riep de Heer aan in de nood: ‘O God, hoor naar mijn klagen!’
Ik riep: Gij vraagt te veel van mij. Gij zijt te groot, ga mij voorbij!
Ik riep tot U: help mij, God, toen hebt Gij mij genezen.
Ik riep U aan in grote nood: ‘Ach Heer, wat winst is in mijn dood?
Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! Blijf U niet zwijgend van mij keren,
Ik roep van ganser harte, antwoord mij, dat ik mij van uw trouw mag
Ik roem de grootheid van uw daden, ik meld aan iedereen
Ik roep op aarde ’t woord des Heren uit.
Ik roep tot God, de heerser van ’t heelal, de here, die voor mij
Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen:
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Ik spaarde levenslang de balsem in mijn kruik,
‘Ik sta met mijn geslacht onwankelbaar
Ik sta voor U in leegte en gemis, vreemd is uw naam,
Ik strek naar U mijn beide handen. Maak in mijn nood mij niet te schande,
Ik vergeet nooit de mens die ik maakte, in mijn handpalm gegrift
Ik verlang zo naar het licht, naar wat kieren in het zwart.
Ik vloei daarheen , als water in het zand. Mijn vlees en been verloor
Ik voel de zwaarte van mijn schuld
Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen, ik kreeg weer moed,
Ik voelde mij wel afgesneden, gebannen uit uw oog, Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam: een zegepraal zo groot.
Ik vrees dat God mij stil veracht, mij die sliep terwijl Hij riep.
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Ik vrees niet wat nog komen zal
Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord.
Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis,
ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen.
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Ik was gevangen en ik riep: God, en Hij heeft mij geantwoord.
Ik was mijn handen rein, dat ik bij hen mag zijn
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, dat ik bij hen
Ik weet ook dat de dag die komt
Ik weet van een stad die het einde is,
Ik weet van een stad die komen zal,
Ik weet van een stad op Sions top,
Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan.
‘Ik wil aan de mensen onthullen wat waar is, edel en goed.
Ik wil. Heer. in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid
Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer,
Ik wil mij, Heer, in U verblijden, die hulp bood in de dag
Ik wil niet zwijgen, ik zal zingen,
Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen
Ik wil van God als van mijn herder spreken. Onder zijn hoede
Ik word in uw grond nooit vergeten. In U gaat mijn ziel niet teloor.
Ik word verteerd door vrezen, o Heer, kom mij genezen,
Ik zag een mens, geslagen
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond
Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft, en beschermen wie met mijn naam
Ik zal de Heer lofzingen levenslang, zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wonderen die Gij hebt
Ik zal hem redden uit de nood, spreekt God, en hem verhogen;
Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal op mijn bed niet slapen
Ik zal in mijn huis niet wonen, ik zal mijn ogen niet dichtdoen,
Ik zal in tegenwoordigheid van al het volk uw majesteit
Ik zal et luider stem de Here in ’t midden der gemeente eren,
Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden allerwegen,
Ik zal mij naar uw huis begeven. Door uwe goedertierenheid
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk
Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
Ik zegen de Heer om zijn leiding:
Ik zei: Genees mij, Heer, door uw gena. Ik zondigde voor U.
Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg en zet een wacht bij ieder woord,
Ik zelf, de Heer, ben uw God, die u bracht uit het land Egypte.
Ik zie de tuchtelozen om mij heen, die van uw recht en wet zijn afgeweken.
Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen tot in de hemel hoog
Ik zie U in de verte. Gij komt steeds dichterbij,
Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem
Ik zing van ganser harte voor de Heer,
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag;
Ik zing voor de Heer. Hij is koning voorgoed
Ik zing voor elk die draagt in vrede huiver, tranen, bloed en zweet,
Ik zing voor U en broeder zon, tevoorschijn tredend uit de nacht,
Ik zing voor U en moeder aarde, die elk gewas een bodem geeft
Ik zing voor U en zuster dood, die mij een leven lang omarmt.
Ik zing voor U en zuster maan en alle sterren om haar heen,
Ik zing voor U en zuster water, die de diepste dalen drenkt
Ik zit verschrikt ineengedoken, de doodsangst heeft mijn hart bekropen,
Ik zocht hem en ik vond hem niet.
Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,

118a : 1
026 : 3
245 : 3
250 : 9
771 : 2
771 : 1
771 : 3
118 : 2
846 : 2
101 : 1
562 : 1
031 : 6
153 : 1
869 : 6
023 : 1
139a : 3
006 : 2
529 : 5
766 : 1
091c : 14
104 : 10
145 : 2
091 : 8
999 : 1
999 : 2
035 : 6
109 : 14
805 : 2
005 : 3
089 : 1
642 : 1
642 : 2
016a : 2
041 : 2
039 : 1
372 : 2
119 : 57
071 : 11
853 : 2
130d : 5
157b : 1
151 : 1
151 : 5
743 : 6
742 : 2
742 : 5
742 : 7
742 : 3
742: 4
055 : 2
808 : 2
626 : 1

Ik zoek U in den blinde en tast de hemel af.
Ik zorg dat ik op Esau lijk,
Immers ik weet het niet
Immers mijn ogen zagen het
In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord,
In de aanvang van de tijden hebt Gij aarde en hemel beide
In de ballingschap te zingen, is dat niet te veel gevraagd?
In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom
In de doop hebt U ons rijk gezegend:
In de duisternis, in de duisternis,
In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal,
In de gemeente die U trouw betuigt,
in de morgen te getuigen van uw liefde, en in de nacht van uw trouw,
In de nacht gekomen kind dat met geduld
In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken.
In de nacht gekomen kind van hogerhand,
In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind,
In de ongerepte morgen uit het duister naar het licht,
In de veelheid van geluiden
In de woestenij, Heer, blijf ons nabij
In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord
In den beginne was het woord, en in Hem was alle leven,
In diepe nacht ben ik gegaan.
In dood gedompeld waren wij,
In dulci jubilo, onze vreugd is groot.
In de mond, die nog amper kon spreken
In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen
In de nacht gekomen kind dat met geduld
In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind,
In de nacht gekomen kind van hogerhand
In de schoot van mijn moeder geweven,
In deze kring ziet Christus zelf mij aan.
In den beginne werd het woord gesproken
In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde,
In een mandje in de Nijl
In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. Hoog in de hemel is uw naam
In het begin was er duister, over de wateren waakte uw Geest;
In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet:
In ’t lied dat klinkt als Hij zal komen zijn aarde en hemel opgenomen,
In ons einde is de aanvang, in de tijd de eeuwigheid,
In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid, U wil ik loven,
In uwe handen, God almachtig, beveel ik nu mijn geest,
In Egypte sloeg zijn macht alle eerstgeborenen neer,
Ineengedoken als een leeuw op jacht,
In Galilea zien we Hem.
In God de vader op zijn troon
In goede machten liefderijk geborgen
In het begin is de aarde gekomen,
In het begin kwamen vogels gevlogen,
In het begin lag de aarde verloren
In het begin riep God mensen tot leven,
In het begin zijn de sterren gaan branden,
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In het begin zijn de wolken en luchten,
In het branden is het vuur kom, Geest van boven, kom:
In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest,
In het ondoordringbaar duister, in onzekerheid en pijn,
In het verborgen trekt Hij rond.
In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet:
In Kana was de gloed geweken,
in kleuren en in geuren vertellen zij van God
In ’t lichaam van de Heer tot leden uitverkoren,
In mij had de koning behagen die alles schoon heeft gesticht.
In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt
In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
In stil ontzag
In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven,
In stille nacht houdt Hij de wacht waar alle anderen slapen
In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten,
In twee gedaanten, brood en wijn, wil Hij ons aller voedsel zijn.
In ’t vage heimwee van dit uur
In ’t woeden alle tijden is nooit het lied verstomd
In U vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn.
In U zijn wij begrepen, in U zijn wij gedoopt.
In uw handen Heer, beveel ik mijn leven.
In vrede leg ik mij neer, bij U ben ik veilig.
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in
In woestenijen die het hart verschroeien, liet Hij uit rotsen lafenis
In zijn geliefde Zoon is God als mens tot ons gekomen,
’t Is beter bij de Heer te schuilen dan dat men bouwt op man en macht.
Is dit het uur van duisternis,
Is er op aard geen spoor van inzicht meer
’t Is daarom dat Ik u de waarheid zeg, de vinger bij uw boze daden leg.
’t Is de Heer die in zijn hand een beker heeft die Hij vult
’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,
Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn?
’t is goed, o Heer, Gij hoeft de eer
Is hij een lamp die helder schijnt,
Is je beschutting verloren gegaan,
Is niet het schamel deel van de oprechten meer dan het goud,
Israël, des Heren knecht, trad in hun bezit en recht,
Israël, Egypte, stem en tegenstem,
Israël geleidde Hij veilig door de woestenij.
Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is genade,
Israël, hoop op de Heer. Hoop op God!
’t Is van een moeder die vannacht
Is zijn ure nu gekomen,

162 : 2
684 : 2
903 : 3
498 : 2
533 : 3
865 : 2
526 : 3
979 : 5
672 : 3
846 : 4
801 : 4
220 : 3
364 : 4
571 : 4
571 : 1
691 : 3
565 : 3
264 : 3
968 : 4
004b : 8
351 : 1
196
004b : antifoon B
004b : 9
078 : 6
618 : 3
118 : 2
250 : 10
014 : 3; 053 : 3
050 : 10
075 : 5
683 : 1
902 : 1
590 : 4
459 : 5
1007 : 3
037 : 6
136 : 10
993 : 5
136 : 8
130d : 7
130c : 4
469 : 2
584 : 1

Ja, de Heer komt ter bevrijding, opdat Sion blij de tijding
Ja, de Heer zal u bewaren, Hij de herder, Hij het lam,
Ja, dwars door leugen en bedrog,
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; toont ons zijn aanschijn van licht,
Ja, God is goed voor Israël, is waarlijk god, ik weet het wel,
Ja, God wendt zich tot het klagen van wie Hem om bijstand vragen,
Ja, Gij zijt het die mij redt van uw eigen strenge wet,
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Ja, heel de aarde moet God wel prijzen
Ja Heer, Gij zult mijn koning wezen. Bij U hoeft Jakob niet te vrezen.
Ja, het liefst bid ook ik tot die God om erbarmen
Ja, het liefst zou ik, als die andere drammers,
Ja, hier is het leven te winnen dat opweegt tegen de dood,
Ja, hoger dan het hemels blauw is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Ja, Hij is elk van ons nabij, hoe hemelhoog verheven;
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid,
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Ja, Hij zal ons geleiden
Ja, ik ben het beeld van de gezalfde, liefde, lichaam, onze weg,
Ja, ik ben het beeld van de herschepper, wind die kalm en krachtig leidt,
Ja, ik ben het beeld van onze maker, moederschoot van al wat leeft.
‘Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, Ik kies de tijd ten gericht.
Ja, Juda heeft Hij tot zijn stam verkoren, Hij doet de berg van Sion
Ja kom, Gij wortel Isaï
Ja, laten zij van stonde aan met heel hun macht te gronde gaan,
Ja, meer dan ziel en leven zijn gegund aan bloed en vlees,
Ja, mijn verloste hart zal juichen en met mijn lippen saam
Ja, ook op wie de vrijheid niet genieten,
Ja, toen zij tot Hem riepen om steun en onderstand,
Ja, tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven,
Ja, U mag ik mijn sterkte noemen, mijn vaste burcht, U wil ik roemen!
Ja, uw hand vernielt mijn leven, heeft mij in de lucht geheven,
Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is zijn liefde voor hen die geloven.
Ja, welk een lentelijk festijn zal het in Jezus’ lusthof zijn,
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
Ja, zij hebben overwonnen met uw kruis als hun banier,
Ja, zij zijn om u als een wacht, zij dragen u op handen;
Je bent ons kind van ongekende kansen,
Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,
Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
Je huilt nog van verwondering,
Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand,
je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Jeruzalem, de koningsstad
Jeruzalem, de stad van de belofte,
Jeruzalem, die grote stad, mijn God was ik er maar
Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs de Heer uw koning.
Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt
Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,
Jeruzalem is als een bruid getreden voor God in wit en goud
Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer
Jeruzalem, verheug je in de vrijheid,
Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
Jezus Christus is het licht van God,
Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur..
Jezus die langs de straten kwam
Jezus die langs het water liep
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Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen,
Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen,
Jezus, ga ons voor deze wereld door,
Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
Jezus heeft het laatst gesproken
Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven?
Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden.
Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven.
Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven.
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, meester aller dingen
Jezus Messias zegt: Ik ben het licht van de wereld
Jezus mijn verblijden, voor mijn hart de weide,
Jezus, mijn verdriet is groot,
Jezus, om uw lijden groot,
Jezus, oorsprong van mijn leven,
Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied
Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,
Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt,
Jezus spreekt ons in liefde aan,
Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Jezus, uit de dood opgestaan tot leven,
Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
Jezus, ware levensspijze,
Jezus, wiens gedachtenis ik nu vieren mag,
Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
Johannes is over het veld sneller dan Petrus aangesneld.
Johannes is zijn naam, Gods rijk kondigt hij aan,
Jona, ben je ontevreden,
Jona, jij bent aangewezen
Jona luisterde naar God en
Jona, wil je alles missen
Jona, wil je Noach heten
Jona, wil je rustig wonen
Jona, wil jij dienaar wezen
Jouw leven staat aan het begin,
Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
Jozef zoekt zijn grote broers,
Jubel, jubel dochter Sion, zing van vreugde, Israël!
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte! Juich voor Israëls Heer,
Jubel, want die in aarde lag, zit op de troon verheven!
Juich, aarde, alom, voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren,
Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt,
Juich hemelen, één koor van engelen,
Juich de Heer toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.
Juich voor de heer. aarde alom! Dien de Heer met verblijden,
Juich voor de Heer, onze sterkte, en jubel voor Jakobs God
Juich voor de Eeuwige, aarde alom! Leef Hem ten dienste, vreugdevol!
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Juich voor de koning van de Joden, buig voor geen vreemde wereldmacht,
Juich voor de koning van de Joden, buig voor zijn opperheerschappij,
Juich wat in de zee leeft of op de velden: zie, uw verlosser gaat komen,
Jij, als ik kom of wegga en als ik hier blijf, jij,
Jij, boom van fonkelende pracht,
Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
Jij geeft mij vleugels en handen vol licht, Jij leert mij leven zonder gewicht.
Jij weet nog niet wat leven is,
Jij zoekt mij: mens waar ben je? Ik vlucht en schuil bij jou,
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Kan in de schaduw van uw zetel de stoel van hem staan, die vermetel
Keer terug tot Mij Israël, gij trotse Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
Keer weder, red mijn leven! Wil mij toch uitkomst geven
Ken, opstandig mens, je geschiedenis:
ken ons hart
Kerk en wereld samen, vasteland en zee,
Kind dat uit uw kamer klein
Kind door God geroepen, kind, jij hoort erbij:
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
Kind van God gegeven, kind bij God vandaan,
Kind van God ontvangen, lachend, kind zo klein,
Kinderen, armen van geest,
Kindje van vrede, dat op ons wacht,
Kindje van vrede, leer ons te zijn
Klaarlichte nacht, Gods engelenmacht
Klaarlichte nacht, Gods heerlijkheid lacht ons toe
Klaarlichte nacht voor herders op wacht
Klaarlichte nacht, groot nieuws is gebracht,
Klamp je maar vast aan Hem, Hij zal ons redden. Wij zullen leven tot in
Kleine vogel, vlieg omhoog, nu je bent genezen!
Koester de namen die wij hier gedenken
Kom, Christus, toon uw ware kracht
Kom dan en spreek
kom dan, levenslicht der mensen, in mijn kwetsbare bestaan,
‘Kom, die van hopen moede zijt,
Kom, der armen troost, daal neer
Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
Kom en aanschouw des Heren daden, aanbid zijn toorn en zijn genade:
Kom en word opnieuw geboren,
Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit
Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden van die mij haten en bestrijden;
Kom Heer, op wie de wereld wacht,
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
Kom in mijn hart en woon er, het is geen vreemde plek,
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
Kom je van verre en roept men je na Kom kinderen, hoor mij aan. Wie vindt een leven lang en goed?
Kom kinderen, niet dralen, want de avond is nabij!
Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
Kom, laat ons opgaan naar de berg waar God de vrede leert:
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Kom laat ons voorgaan kinderen! De Vader staat ons bij.
Kom mee, zei David, allemaal,
Kom met uw scheppingswoord in onze ziel!
Kom, nacht en troost ons zacht.
Kom nader, zie en proef opdat men smake naar waardij
‘Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk dat leeft van ’s Heren recht.
Kom nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt!
Kom, o Geest des Heren kom uit het hemels heiligdom,
Kom, o Trooster, heilige Geest,
Kom, o vrede in de strijd,
Kom tot ons als de morgen
Kom tot ons, de wereld wacht
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
Kom Schepper, Geest, Jij die de dag verlicht
Kom Schepper, Geest, Jij die de nacht doorbreekt,
Kom Schepper, Geest, Jij die mensen aanraakt
Kom Schepper, Geest, Jij die ons roept te gaan
Kom Schepper, Geest Jij die won den heelt,
Kom, Schepper God, o heilige Geest, daal in de mensenharten neer,
Kom tot ons God,
Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
Kom, trek verheugd om Sion heen en tel haar torens één voor één,
Kom uit je warme bed, roept Hij,
Kom, werpen wij ons voor Hem neer die ons gemaakt heeft biddend neer,
Kom, zie nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan:
Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja, een beter land rijst op
Kom, zing het lied van Anna die uitziet naar het kind
Kom, zing het lied van Eva, de bron vol levenskracht,
Kom, zing het lied van Sifra en Pua, die ’t bevel
Kom zing het lied van Tamar die opkomt voor haar recht
Komende uit de verdrukking, en de kleren wit als sneeuw
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van trouw,
Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen, lat mij schuilen,
Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt1!
Komt ons in diepe nacht ter ore:
Komt straks de onverbiddelijke dood,
Komt, verwondert u hier, mensen,
Kon ik heel mijn leven U prijzen, uw naam noemen, de handen geheven:
Kondig het jubelend aan,
Koning der volken, heers alom
Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
Koning is onze God, zijn kleed is majesteit, kracht heeft Hij aangetrokken.
Koning tot een spot getekend
Koning, uw rijk is zo nabij – open mijn ogen en oren!
Koningen die op arde troont, gij natiën die rondom woont,
Koningen, geducht en groot, heeft zijn sterke arm gedood.
Koud is hun hart, halsstarrig hun gemoed, maar ik vind in uw wet mijn
Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
kunt Gij het kwaad verhoeden dat alom wordt begaan
Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
Kijk naar mij om. Heer mijn God, geef antwoord,
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Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt,
Kyrie eleison, wees genadig, Heer !
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Laat al het vrolijke geluid,
Laat alle volken uw almacht vrezen, aller lof zij U gewijd,
Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen et een blij geluid.
Laat als ik roep mij op U hopen, o God van mijn gerechtigheid.
Laat als milde morgendauw
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met
Laat dagen in de nacht,
Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven opgewekt.
Laat de geweldenaars op aarde woeden.
Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart
Laat die U zoeken in hun nood verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat God de lippen van de vleiers treffen,
Laat heel de aarde een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond.
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen
Laat Heer van U geen lust, geen pijn mij van de wereld scheiden
Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet!
Laat hen als water snel verzinken, als stro in wind verloren gaan,
Laat hen niet triomfantelijk zwelgen in al mijn ongeluk.
Laat hen toch worden als het kaf en waai hen van de aarde af.
Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heren wordt geprezen
Laat het kruis over mij waken,
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Israël nu zeggen, blij van geest: indien de Heer niet bij ons was geweest,
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,
Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft.
Laat ’s morgens uw genade dagen voor ogen die het donker zagen.
Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar Ge uw vleuglen
Laat mij als een trouwe dienaar
Laat mij Christus’ dood ervaren
Laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid,
Laat mij huilen aan uw zijde,
Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen.
Laat mij, mijn koning, tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer,
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,
Laat mij tot troost uw trouw en goedheid zijn en laat uw knecht naar uw
Laat niemand hem meer liefde schenken, niemand zijn kinderen gedenken,
Laat niet tot zonde uw geschil zijn, maar zoek uw vrede voor de nacht.
Laat nu, Heer, uw dienstknecht vrijuit gaan
Laat nu ik oud word mij niet vallen, mijn krachten nemen af,
Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
Laat onder u de gezindheid zijn
‘Laat onrechtvaardigen hen richten, laat goddelozen hen betichten
Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt,
Laat ons de Heer lofzingen, juich, al wie bij Hem hoort!
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Laat ons de Here danken en eren;
Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint.
Laat ons nu blij en welgezind
Laat ons nu voor de Here zijn goedertierenheid
Laat ons nu vrolijk zingen! Kom, hef uw liederen aan
Laat ons nu vrolijk zingen voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan.
Laat ons U ter ere zingen
Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden
Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt:
Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donkere tijd,
Laat schaamrood vluchten al wie Sion haat, laat het gelijk het gras zijn
Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren,
Laat uw belagers brallen
Laat uw dauw van vrede dalen
Laat uw geweten zuiver zijn,
Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Laat uw heilige liefdegloed
Laat uw loflied samenvallen
Laat uw woorden ons horen
Laat vrolijk zingen, maak verblijd wie lust heeft in gerechtigheid
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer
Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij,
Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld, in ons geprent!
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Laat zijn pijnen mij genaken,
Laat zijn trouw de dag verblijden en zijn lied de duisternis.
Lam Gods,
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld,
Lam van God, Gij hebt gedragen
Lamp die in mij te wiegen hangt,
Lam van God, onschuldig
Lamp voor onze voet. licht voor onze ogen,
Lang valt de strijd en zwaar is ons geding,
Lang verwacht is koning Jezus,
Lang voor ik van je woorden kon weten,
Lange jaren gaan voorbij
Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig
Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen.
Laten wij amen zeggen
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
Laten wij God loven, leven van het licht,
Laten wij zingen met engelen en machten
Laten wij zingend deze dag beginnen!
Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.
Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen.
Leer ons eenvoudig leven
Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven. Halleluja (3 x)
Leer zijn liefdewet, roep zijn daden uit,
Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.
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Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
Lente kleurt de kale bomen, door het leven aangeraakt
Let goed op wat ik je vertel,
Leugen en laster? Valse goden!
Leve de koning in ons midden, geef hem Arabisch goud,
Leven is dwalen oude verhalen
Leven is gegeven door het water, nu gaat er
Leven is kijken elkaar verrijken
Leven is lijden niet te vermijden
Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
Leven is vragen wachten verdragen
Leven is wachten dagen en nachten
Levend water, verfrissend, vrij,
Lever uw tortelduif niet uit, o Heer, geef haar niet aan de wilde dieren over,
Licht aan liefde aangestoken
Licht, dat ons geneest
Licht, dat de sluier van alle naties wegneemt;
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Licht, dat ons opgaat en doorschijnt,
Licht, dat vol van zegen is,
Licht en donker, dag en nacht
Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, gezegend vuur,
Licht, groei in de nacht
Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
Licht moge stralen in de duisternis,
Licht om te leven de duisternis voorbij,
Licht ontloken aan het donker,
Licht van de harten, mensenbeschermer.
Licht van de wereld, kom hier aanwezig. Gij zijt de levende,
Licht van licht. Ontferming,
Licht, van mijn stad de stedehouder,
Licht, straal hier in onze ogen,
Licht straalt heden over de aarde: Heer is geboren.
Licht van licht, uit de mensen genomen.
Licht van Pasen, zondagslicht,
Licht, verschenen uit den hoge
Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Liederen zingend vol vertrouwen tot zij in het eeuwig licht
Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
Liefde boven alle liefde, die zich as de hemel welft
Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin,
Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten
Liefde Gods, die elk beminnen
Liefde is droever dan de dood Liefde is licht, opnieuw geboren,
Liefde is licht, laat zich niet vangen,
Liefde is licht, uit Hem geboren
Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn.
Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat.
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Liefde voor al wat leeft wordt ons een kostbaar kleed
673 : 3
Liefde vraagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.
791 : 4
Lieve mensen, allen samen,
472 : 4
Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
951 : 3
Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
951 : 2
Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
951 : 1
Lieve boetseerder trek me uit de klei
983
Lieve Heer, gij zegt ‘kom’ en ik kom
840 : 1
Lieve God, begrijp het dan
955 : 2
Lieve vriend, door jouw nabijheid voel ik liefde diep in mij.
685 : 4
Licht, verlaat ons niet,
261 : 1
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
481 : 3
Lof, eer en prijs zij God
704 : 3
Lof Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem die voor alle tijden
966 : 5
Lof zij de Heer, goed is het leven als ’s Heren lof wordt aangeheven.
147 : 1
Lof zij de Heer ! Laat elk Hem vrezen en spreken van zijn grote daad
064 : 6
Lof zij de Vader, eeuwig licht,
214 : 8
Lof zij de Vader, lof de Heer die uit de dood is opgestaan,
670 : 7
Lof zij God in de hoogste troon, lof zij zijn eengeboren Zoon,
619 : 1
Lof zij God in ’t hemelrijk,
433 : 5
Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
220 : 2
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
868 : 1
Loof de Heer die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft,
136 : 12
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
868 : 4
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
868 : 3
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
868 : 3
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
868 : 2
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
868 : 5
Lof zij de Heer, ons hoogste goed, oorsprong van al het goede,
869 : 1
Loof, alle volken, loof de Heer, roem alle naties, roem zijn eer.
117
Loof de Heer die in de nacht der vernedering aan ons dacht,
136 : 11
Loof de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet.
136 : 1
Loof de Heer, want Hij is goed! Voor het goede dat Hij doet
227
Loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
103c : 1
Loof God de Heer en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden.
105 : 1
Loof God, die ons aan tafel vraagt,
273 : 5
Loof God, die zegent al wat leeft,
273 : 1
Loof God, gij christenen, maak Hem groot!
474 : 1
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
273 : 2
Loof God in zijn heilig domein,
150b : 1
Loof God, loof Hem overal. Loof de koning van ’t heelal
150 : 1
Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,
719 : 3
Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
719 : 1
Loof God voor de vruchten van kennis en brein,
719 : 4
Loof God voor de vruchten van liefde alom,
719 : 5
Loof God voor de vruchten van over de zee,
719 : 2
Loof God, want Hij spreekt onze taal,
273 : 4
Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
273 : 3
Loof Hem als uw vaderen deden, eigen u zijn liefde toe,
103c : 2
Loof Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep.
136 : 3
Loof Hem die ons ter dood niet overgaf, wij zijn gered, wij zijn gered van ’t graf.124 : 3
Loof Hem, die van de geest ontving voor altijd zijn rechtvaardiging,
665 : 2

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie
Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,
Loof Hem met slaande cimbalen,
Loof, knechten des Heren, loof de naam van de Heer.
Loof nu de Heer met snarenspel
Loof, mijn ziel, de Heer! Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, met glans
Loof nu de Heer, alle naties der aarde,
Loof nu de Heer, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet.
Loof nu de Heer, zing Israëls God verblijd, prijs Hem voor zijn gena
Loof nu, mijn ziel, de Here, loof, al wat in mij is, zijn naam!
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft.
Louter goedheid zijn Gods wegen en zijn paden zijn vertrouwd
Loven en bieden, dat hoort er toch bij.
Luister hoezeer mijn ziel van kommer schreit en richt mij op en leid mij
Luister naar de stem van wijsheid, op de markt prijst zij haar waar.
Luister, volk van God, hoor wat ik je leer:
Luister, welk beval Ik u in wil scherpen.
Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
Lijdt dan voorgoed uw naam des vijands spot, waarom ziet niemand uw
Maak al uw strijders in dit aards gevecht
Maak de tafel klaar want de bruidegom komt spoedig
Maak door uw trouw mijn paden effen, want mijn belagers staan in ’t rond.
Maak heel wat is gebroken, herstel in ons uw leven,
Maak Hem altezaam groot, verhef zijn naam. Buigt u voor Hem neer,
Maak Hem nu tezaam groot, verhef zjjn naam.
Maak hen, mijn God, als waaiend kaf en schroei hen van de hoogten af!
Maak het dan bekend Godes regiment
Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
Maak me in mijn grijsheid niet onmondig. Verlaat mij niet te zeer,
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, zet mij op het spoor
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gelove,
Maak ons geloof zo vol en schoon dat het de Vader leert verstaan
Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Maak onze zonen, Heer, als jonge loten, als bomen in hun jeugd hoog
Maak sterk, sterker nog wat Gij in ons begonnen zijt.
Maak warm wat koud is, doe buigen wat star is.
maak weer zacht war is verstard,
Maar ach, de stervelingen staan
Maar als de koelte ons staat en een zacht suizen ons vervult,
Maar als een glimp van de zon,
Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht;
Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag.
Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ven zeker van zijn stem
Maar daar is leven een en al verrukking en plezier
Maar dan klinkt: ‘Zie de mens’ en ik kijk in een spiegel,
Maar die uw lieve naam belijden, vinden een schuilplaats aan uw hart;
Maar die mij naar het leven staan, zij zullen ’t met de dood betalen:
Maar duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren,
Maar een oneindig glorierijker dag
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Maar eensklaps grijpt een wilde schrik hem aan, terwijl er niets is
Maar God geeft voor mijn leven ’t onderpand. Hij redt mij uit het graf
Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden, Maar God is mij een sterke veste, Hij wendt het onrecht mij ten beste;
Maar grove doeken, simpel hooi,
Maar Gij, de Allerhoogste, zolang de wereld is – werkers der duisternis
Maar Gij, Heer, richt mij op, dat ik het weet hoe Gij mij gunstig zijt,
Maar gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad bedreigt uw woning:
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
Maar Heer, ik reken op uw liefde, uw redding
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen in eeuwigheid altoos
Maar Hij die in de aanvang schiep de hemel en de aarde,
Maar Hij heeft nochtans hen bevrijd. Hij toonde hun zijn majesteit,
Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
Maar ik blijf, Here, op U wachten en ik gewaag altijd
Maar ik, die diep gebukt ga onder leed, ik zal nochtans uw grote goedheid
Maar ik, mijn God, ik roep U aan. Mijn bede zoekt U iedere morgen.
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. Ik word vertrapt, ik heb geen
Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
Maar ik wil hun hoon niet horen, ‘k sluit mijn oren
Maar in Egypte gaat het goed.
Maar Jezus is beneden, een lange vastentijd,
Maar Jezus weende en bad, alleen omdat de mensen
Maar kan er iemand de slaap niet vatten,
Maar kijk niet enkel met het oog
Maar met de ogen dicht
Maar Mozes heft zijn staf omhoog:
Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän
Maar Mozes liet Gods woorden horen, Aäron kwam, door God verkoren,
Maar mijn eigen volk was Mij niet terwille.
Maar Nabal is een profiteur,
Maar nee, een koning wordt hij niet.
Maar nog is zijn hart bewogen
Maar nu geniet ik, vier ik dit bestaan,
Maar nu Hij overwonnen heeft, halleluja, halleluja,
Maar reist gij op uw wijze, dan reist gij nog niet goed.
Maar ’t rijk van Gods genade staat vast en blijft in eeuwigheid.
Maar speel jij dan niet lelijk vals,
Maar stortte ik soms bijna neder, dan steunde Gij mij sterk en teder;
Maar tot de goddeloze mens spreekt God: mijn rechten klinken
Maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronde en wie onrecht doen,
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, heugenis aan het woord
Maar waar geen gras wou groeien in ’t hart van steen en zand,
Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig?
Maar wat in goede aarde viel gaf zaad,
Maar wat? Mijn God heeft reeds gehoord. In ’t heiligdom weerklonk zijn
Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op,
Maar wie op ’t woord vertrouwen
Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom
Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft,
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
Maar winter werd het in dit land,
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Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Maar wij herkennen niet uw gaan en zien U voor een spookbeeld aan,
Maar wij rijken, ach, wij blijken
Maar wij verkozen ’t duister meer dan ;t licht door God geschapen
Maar zie, de steen was weggedaan, halleluja, halleluja,
Maar zo niet die het kwaad opzoeken:
Maar zij bedrogen God met vreemde goden, vergaten waartoe Hij hen
Maar zijn de broers ook echte broers?
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
Maatslag der natuur, kringloop der getijden,
Macht en tegenstand, haters van de Here,
Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
Machtiger dan de stem van het water, machtiger dan de branding
Maria ging op reis, een reis van zeven dagen,
Maria heeft ontvangen de Geest, een blij bericht
Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog,
Maria slaat de tamboerijn,
Maria sprak in bekommerdheid:
Maria wordt verheugd begroet
‘Maria!’ zegt Hij, en terstond
Massa’s mensen in Jeruzalem; vol verbazing zien zij deze man
Massa’s mensen in Jeruzalem: waarom rijdt hij niet op een prachtig paard,
Meent gij dat Ik de stieren uit uw stal, de bokken uit uw kooien nemen zal?
Meer dan Jakob, Gij, die uw bron ontsluit voor mij
Meisje sta op, want je slaapt niet meer
Men legt mijn lichaam aanstonds af bij de verslagenen, bij allen
Men ziet het veld aan de overkant
Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had.
Mensen, - hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen
Mensen, kom uw lot te boven,
Mensen van barmhartigheid, die uw barmhartigheid zal sparen,
Mensen van vlees, van licht en gesteente, hart en van bloed,
Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Met banden van de dood was ik omgeven, dood en verderf verstikten
Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
Met de boom des levens wegend op zijn rug
Met de engelen mee op reis naar het eeuwige paradijs
Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht,
Met een slavenkaravaan
Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen
Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Met hart en ziel maak ik Hem groot
Met heel mijn hart zing ik uw eer, prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Met gerechtigheid zal Hij ’t huis van David stutten
Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, Hij heeft gehoord
Met Hem in geest en water
Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja, de dieren lopen twee
Met koning David zingen wij
Met krachtige hand brak Hij de trotsen,
Met licht van licht hebt Gij geschreven
Met luide stem breng ik de koning hulde omdat zijn beeld mijn hart en ziel
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Met Mozes zijn wij meegegaan,
Met mij ging de Vader te rade nog eer Hij iets deed ontstaan.
Met Noach en zijn regenboog,
Met niets van niets zijt Gij begonnen,
Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren,
Met wind in de haren en zon in de rug
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
Midden in de dood zijn wij in het leven,
Midden in de nacht, terwijl een diepe stilte alles omgaf, sprong uw woord
Midden in de winternacht ging de hemel open;
Midden onder u heeft Hij zijn verblijf geslagen
Midden onder u staat Hij die gij niet kent,
Mmm – spoorloos trok voorbij de twijfel
Mocht ik de leegte zien, dan delen wij ook die.
Moeder stond door smart bevangen
Moeder, wil mijn hart bezeren
Moge aan ons allen de
Moge de Heer u antwoord geven als u het kwaad benauwt.
Moge de Heer u hulp toezenden, steun uit zijn heilig oord.
Moge God je zegenen in je laatste dagen
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor Hem heeft
Moge het worden, eindelijk,
Moge uit Sion de Heer u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid.
Mogen uw genade, uw waarheid mij behoeden te allen tijde,
Morgenglans der eeuwigheid,
Mozes en Elia zijn zijn getuigen, want zij weten:
Mozes heeft behoud gevonden,
Mozes heeft het vuur zien branden
Mozes trad in ’t licht voor zijn aangezicht met Aäron saam, Mozes zegt tot Farao:
Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
Mijn bonzend hart werd binnenin mij heet en smeulde als
Mijn dagen teren op in klachten, mijn jaren gaan voorbij
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, ik ben gevangen in
Mijn dienstknecht, mijn geliefde Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. Blijdschap valt licht ten
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij en blijft zo ver,
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek;
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,
Mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen.
Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zo waar ik leef.
Mijn hart herhaalt wat Gij zegt
Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm zijn kracht. Geen vijand
Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust.
‘Mijn hart is nog vol angst en pijn,
Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis
Mijn hart verheugt zich zeer
Mijn hart wil blij opspringen, het kan niet treurig zijn.

606 : 1
846 : 3
350 : 5
602 : 1
087a : 5
697 : refrein
1005 : 5
566 : 1
467b
486 : 1
453 : 4
528 : refrein
812 : 3
918 : 4
573 : 1
573 : 11
746 : 8
020 : 1
020 : 2
953
067b : 8
306 : 4
134a : 3
025 : 10
040a : 4
213 : 1
545 : 2
352 : 3
319 : 2
099 : 5
167 : 7
400 : 3
039 : 2
031 : 8
942 : 2
529 : 1
018a : 2
063 : 1
078 : 14
022 : 1
023c : 1
025e : 2
091b : refrein
022a : 1
118a : refrein
293 : 1
089 : 10
108 : 1
617 : 12
025e: 17
152 : 9
902 : 6

Mijn haters sloten zich aaneen met velen tegen mij alleen , 062 : 3
Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis
562 : 3
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
512 : 3
Mijn herder, Gij alleen, het zal mij nooit aan iets ontbreken.
023f : refrein
Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken.
023g
Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
121b : 2
Mijn hulp komt van God die hemel en aarde gemaakt heeft.
121a
Mijn knieën kunnen mij niet dragen. Ik heb van vasten en van klagen
109 : 11
Mijn leven is een splinter aan de tijd, een oogwenk slechts
847 : 1
Mijn levensloop is maar één schrede lang, een ademtocht mijn levenstijd. 039 : 3
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
027 : 1
Mijn lust is, slechts te willen wat Gij wilt. Ik haat die U met dubbel hart
119 : 43
Mijn ogen zagen aan
159b : 2
Mijn ogen zoeken overkant,
952 : 3
Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net.
025e : antifoon B
Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.
025a : 1
Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, mijn oor hoort de angstkreten
092b : 12
Mijn oog ziet, waar ik ga, uw trouw en uw gena.
026 : 2
Mijn schutse waart Gij tevoren; sterke toren, wees mij weer ten
061 : 2
Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:
847 : 2
Mijn toevlucht is de Here God, hoog, als een vesting op een rots,
031a : 1
Mijn tijden zijn in Gods verheven hand.
847 : 3
Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, is David die mij dient, 089 : 2
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Wend nu het oor tot wat ik u zal
078 : 1
Mijn vijand, dreigend opgesteld, ligt door uw aanblik neergeveld.
009 : 2
Mijn woord verleugenen zij voor en na, scheppen hun vreugde in mijn
056 : 2
Mijn ziel dorst naar God, de levende God,
895 : 3
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
043 : 5
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer
062 : 1
Mijn ziel maakt groot de Heer,
157a : 1
Mijn ziel prijst en looft de Heer
157e : voorzang
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. Bekleed is Hij met majesteit
104 : 1
mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters op de morgen,
130d : 6
Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd om U te dienen op de rechte 119 : 8
Naam van de Her die heilig zijt, geprezen uw aanwezigheid.
Naam van de Heer die heilig zijt, gezegend uw aanwezigheid.
Naam van Jezus die ten dode
Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit,
Naäman heeft geluisterd en nooit spijt gehad,
Naäman is toen naar Elisa gegaan
Naäman, nu niet meer onrein,
Naäman woonde in het land naast Israël.
‘Naar Galilea richt uw voet, halleluja, halleluja,
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer, Heer mijn God, ik ben zeker van U.
Naar U gaat mijn verlangen uit, mijn God, op U vertrouw ik.
Naar U, Heer gaat mijn verlangen uit,
Nacht mag het wezen, ik zal niet vrezen:
’s Nachts doet Gij mijn ogen staren. Denkend aan het spel der snaren,
Neem Gij het hart dat voor U slaat,
Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.
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Nee, ik ben stil nu, weg alle woede, stil als een kind, op schoot bij zijn
131a : 2
Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,
833
Neem mijn dank aan, deze morgen,
210 : 2
Neem mijn geloften aan, o Heer, verklaar genadig mij de lering van uw
119 : 42
Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
912 : 2
Neem mijn leven, lat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
912 : 1
Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn koning, hulde biedt.
912 : 3
Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
912 : 5
Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.
912 : 4
Neem ook mijne liefde, Heer, ‘k leg voor U haar schatten neer.
912 : 6
Neem toch uw plagen haastig van mij af, want aan uw tucht bezwijk ik
039 : 5
Neem van mij weg de schande en de smaad, want ik bewaar steeds uw
119 : 9
Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. Gij moet uw wil en wet 119 : 17
Nergens meer een feest in de stad, mensen die overal schuilen
1003 : 3
Niemand een brood in de hand, mensen die enkel maar vragen
1003 : 2
Niemand een lach om de mond, niemand met angst om de lippen,
1003 : 4
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
418 : 2
Niemand heeft ooit God gezien, maar wij mochten zijn glorie aanschouwen, 492 : 3
Niemand leeft voor zichzelf n iemand sterft voor zichzelf.
961
Niemand ter wereld is
152 : 2
Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,
567 : 3
Niet als een storm, als een vloed,
321 : 1
Niet als Thomas zie ik op uw wonden neer,
374 : 4
Niet de arbeid die ik lijd, niet mijn ijver en mijn strijd,
911 : 2
Niet in het graf van voorbij,
321 : 6
Niet in het alverblindend licht van vuur, niet in een vlammengloed
892 : 3
Niet in ’t geweldige geluid van stormwind die de rotsen breekt
892 : 1
Niet is het laatste woord gesproken, er klinkt een lied, al is het nacht.
818 : 1
Niet langer drukt ons droefheid neer:
479 : 2
Niet meer zijn wij door angst geknecht
611 : 2
Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd, doch uw voortdurende
115 : 1
Niet op bruut geweld hebt Ge uw macht gesteld. Gij o koning zegt:
099 : 3
Niet voor schuren, die niet duren,
718 : 2
Niet voortijdig hier geworteld,
813 : 3
Niets dreef U uit den hoge
441 : 5
Niets droeg hem meer, voor hem de afgrond nog,
579 : 1
noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat
091c : 6
Nochtans, op U, o God die heilig zijt en troont op lofgezangen, U gewijd
022 : 2
Nog blijft, door stralend licht omschenen, de heilige beminde ons bij.
800 : 5
Nog één ding wil ik vragen, Heer, ik vraag het vol vertrouwen:
899 : 4
Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, de aarde en de zee gestalte
090 : 2
Nog heden, hoor zijn stem die zweert: laat niet uw hart zich onbekeerd
095 : 4
Nog is uw heerlijkheid verborgen,
380 : 3
Nog voor het morgengrauwen roep ik luid: Heer, kom te hulp, ik blijf uw
119 : 56
Nooit lichter ving de lente aan
709 : 1
Nooit meer zullen wij U verlaten, bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 080a : 6
Nu bidden wij de heilige Geest om een recht geloof het allermeest,
671 : 1
Nu bidden wij U, Zoon van God, omdat Gij opstond uit de dood,
619 : 5
Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt,
073 : 8
Nu daagt het in het oosten,
444 : 1
Nu breekt je uittocht aan, in vrede keer je terug
878
Nu dan het licht verrezen is,
214 : 7

Nu de avond valt
192a
Nu doet geen vijand ons meer kwaad; al dreigt hij ook, het heeft geen baat. 622 : 3
Nu gaat de hemel open, de aarde raakt in bloei,
499 : 1
Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
524 : 1
Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden: ik weet dat ik uw wet heb
032 : 2
Nu heeft het oude leven afgedaan!
353 : 1
Nu het avond is, nu het avond is,
257 : 1
Nu hier de avond valt
192b
Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
381 : 5
Nu ik U heb gegeven mijn woord op deze dag,
345 : 2
Nu is de dag van oogsten daar, het hoogste van de tijd;
767 : 7
Nu is de dag voorbij gegaan;
242 : 1
Nu is de morgenster gewekt;
204 : 3
Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, alleen de havik hoor je niet
635 : 4
Nu is het woord voorzegd
159a : 1
Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan,
642 : 7
Nu kan ik vrijuit lachen,
623 : 6
Nu klinkt alom de roep voortaan , halleluja, halleluja,
617 : 18
Nu laat Gij, Heer, mij gaan;
159b : 1
Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren,
863 : 1
Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood.
949 : 1
Nu lig ik wakker in de nacht, zo als een mens ligt in de dood.
088a : 1
Nu mag ik voortaan mij gelukkig prijzen
157b : 3
Nu mag uw land onder uw vrede liggen: de oude schulden hebt Gij
085a : 1 en refrein
Nu moet gij allen vrolijk zijn.
628 : 1
Nu omstraalt hen licht des hemels en de levensbron ontspringt
726 : 5
Nu ons een licht is opgegaan, gewenteld onze steen,
633 : 3
Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland:
642 : 3
Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
661 : 5
Nu triomfeert de Zoon van God die is verrezen uit de dood,
622 : 1
Nu valt de nacht. Het is volbracht:
590 : 1
Nu valt de nacht. O mijn kleinood,
241 : 4
Nu weet ik: God doet triomferen zijn uitverkoren knecht,
020 : 4
Nu weet ik het, ik zie Hem staan
626 : 5
Nu word ik voor altijd gelukkig geprezen
157c, d
Nu wordt het licht, de dag breekt aan,
208 : 1
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
423 : 1
Nu wijkt de zonde voor zijn licht,
479 : 3
Nu zal, gelijk er staat geschreven, Gods volk in volle vrede leven.
149 : 5
‘Nu zal Ik opstaan’, spreekt de Heer der heren,
012 : 3
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
632 : 3
Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
661 : 2
Nu zijt wellekome, Jezu, lieve Heer,
476 : 1
O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
O, als ik niet de zekerheid had het heil des Heren te zien
O als ik niet met opgeheven hoofde
O angst en liefde, ondereen
O antwoord Gij,
O blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer! Mijn sterkte, spoed U,
O broeder in ons midden, Gods strijd om ons bestaan,
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O bron van alle leven
233 : 3
O Christus, bron van lentebloed, doop ons in U om onze groei;
817 : 1
O Christus die de zonne zijt
239 : 1
O Christus, man van smarten, herhaal in ons gemis
786 : 3
O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
653 : 7
O Christus, schone morgenster.
207 : 2
O Christus, woord der eeuwigheid, dat naar ons uitging in de tijd
826 : 1
O Christus, wijnstok, levensbron, dank dat Gij U met ons verbond.
817 : 5
O diepe nacht die ons omringt,
599 : 1
O dood, die Hem ontkomen liet,
628 : 5
O God, de wonderen die Gij deed, toen Gij daar voor ons henen schreed! 068 : 3
O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden,
672 : 2
O God, die al uw liefde hecht aan wie van liefde leeft,
792 : 2
O God die door het water, de Roze Zee,
356 : 3
O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis,
090a : 1
O God, doe droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis,
090a : 6
O God die in het water, de zee verstoord,
356 : 5
O God die in het water van onze doop
356 : 7
O God, die ons verstoten had, die niet meer hoorde als men bad,
060 : 1
O God die op het pinksterfeest uw Geest uitstoot op alle vlees
674 : 1
O God die uit het water, de grote vloed
356 : 2
O God die uit het water van de Jordaan
356 : 4, 6
O God die uit het water in het begin
356 : 1
O God, Gij moet regeren tegen het onverstand:
994 : 4
O God, hoe diep verwonderd ga ik uw volmaakte wijsheid na.
139 : 10
O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen.
119 : 6
O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wij U versmaadt.
043 : 1
O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist! Voor het oog116 : 4
O God mijn schild, richt ze te gronde, want in hun mond is enkel zonde,
059 : 5
O God, nu zijn de heidenen gekomen, hebben uw erfdeel in bezit genomen, 079 : 1
o God, U bent mijn God, Ik zoek U, mijn ziel dorst naar U.
063a
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
997 : 4
O God van Jozef, leid ons verder, hoor ons en wees weer onze herder;
080 : 1
O God, verlos mij door uw naam! O heer, neem mijn gebed ter ore!
054 : 1
O God, verwerp het boos geslacht, op leugen en verraad bedacht.
139 : 12
O God, wat zijn wij dwaas geweest,
709 : 4
O God, wij bouwen als ontheemden, wij wonen en wij blijven vreemden, 823 : 5
O goede engel bij het graf,
628 : 7
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
838 : 1
O Gij die onze Heiland zijt, die zondaars uit de dood bevrijdt,
622 : 4
O Gij die wilt ontmoeten
313 : 5
O Gij licht der heerlijkheid,
314 : 3
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! 146c : 5
O hart, spring op van vreugde,
623 : 1
O, ‘k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij nog met mij waart in ’t diepst
116 : 5
O Heer, ’t behage u mij bij te staan. Gij die altijd mijn helper waart,
040 : 6
O Heer, blijf toch niet vragen, Gij weet dat ik U haat,
649 : 1
O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in ’t veld
003 : 1
O Heer die alles hebt gemaakt,
469 : 9
O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.
836 : 1
O Heer, die zo uw koningsmacht betoont, wil eindelijk toch uw naam
074 : 11
O Heer, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
131 : 1

O Heer, geef de koning vrede, deel hem mede overvloed van
O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig,
O Heer, Gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslisse mijn geschil.
O Heer, Gij zult ons breken
O Heer, heb mededogen. Vraag toch niet weer. Gij weet
O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn, Gij hebt het al gemaakt,
O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, ontrouw van geest, van harte
O Heer Jesu, God en mense,
O Heer, laat een engel komen,
O Heer, mijn God, denk toch aan mij
O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, ik wil uw naam verheffen boven
O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood,
O Heer, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid
O Heer, op wie ik pleit in mijn eenvoudigheid
O Heer, sta op, toon wie Gij zijt, richt allen in gerechtigheid
O Heer, tot U zo bidden wij
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
O Heer uw smaad en wonden,
O Heer, van al wie mij bestreden verlost Gij nu mijn ziel in vrede!
O Heer, verberg u niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U.
O Heer, verstoot mij niet als een die bloed vergiet,
O Heer, vraag altijd verder. Uw liefde triomfeert.
O Heer wees met uw kerk en laat ons niet vergaan,
O Heer, wij leven totterdood – Gij roept ons uit de moederschoot
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw
O heilige Geest, ons hoogste goed,
O heilige Geest, wij zijn verblijd:
O heiligen vanouds,
O hemellichaam, Jezus, dat ieder mens verlicht,
O hemelvuur, stormende kracht,
O hoofd vol bloed en wonden,
O Here God, Gij wendt het mensenleven om het weer aan het stof terug
O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
O Here God, ons diepst verlangen, dit kind van ons, dit liefdepand
O Here God, sla op ons acht,
O Here, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smekeling tot U treden.
O Here, ons schild van omhoog, zie neder met een gunstig oog
O Here, uw barmhartigheid is groot. Laat uw bevelen mij tot leven wekken.
O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken roep ik, ver van U vandaan.
O hoofd zo hoog verheven,
O hoop voor wie zich tot U keert,
O Israël, vertrouw op God de Heer. Hij is te allen tijd hun tegenweer,
O Jesu parvule, U leeft met ons mee,
O Jezus, die de Christus zijt,
O Jezus, help mij dan ter tijd
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor,
O Jezus in het hart een zon,
O Jezus, maak mij arme
o Jezus, o schat die in ’t hart is geborgen,
O Jezus, uw gedachtenis
O Jezus, zie ons wankel gaan:
O kerstnacht, schoner dan de dagen,
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O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
O kindje Jezus, lief en zoet,
O kom, die Heer en meester zijt,
‘O koning, wil ons horen, er is een prins geboren,
O kostbaar kruis, o wonder Gods,
O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. Die ook voor ons geslacht
O land van melk en honing,
O lichaam van het woord, dat riep in den beginne,
O liefde die verborgen zijt in diepe stilten eeuwigheid,
O liefde uit de eeuwigheid die met ons mens geworden zijt,
O lieve Heer, geef vrede aan allen hier beneden
O machtigen, o koningen, wees wijs.
O Mozes, roep toch tot de Heer,
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
O onuitsprekelijk geheim, Ik ben.
O Pinksterdag, paasfeest in ’t goud
O pracht van God, kolom van licht,
O schepper die mijn schutse zijt, ik lijd onder vijandigheid,
O Schepper God, die alles grondt,
O stad, die ik nu al van harte groet,
O stoet van wie het heil bevocht en grote overwinningstocht,
O stormwind die ons huis vervult, vuur dat zich over elk verdeelt,
O teken dat zijn handpalm siert, zijn harstreek en zijn voet,
O teken van zijn macht zo groot!
O Trooster lief, berg ons in U,
O trouwe Heer, die hebt gegeven de kennis van uw naam ten leven,
O Vader, dat uw liefde ons blijk’,
O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan.
O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan.
O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan!
O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond,
O welk een vreugde zal het wezen,
O wereld, zie uw leven
O werp nu op de Heer uw zorgen! Wie recht doet blijft in Hem geborgen
O woord, zolang ons toegedaan,
O wijsheid, daal als vruchtbare taal
O zaaier, ga uit om te zaaien de kiem waaruit leven ontstond,
O zalig Lam dat voor ons boet, de deur des hemels opendoet,
O zalig licht, Drievuldigheid,
O zo zwak en vol verdriet lag je lang te beven,
O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden,
O Zoon van God, ons aller hoofd,
Oefen, Heer Christus, deze dag
Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, verbergt Gij steeds uw goddelijk
Of gij oost- of westwaarts ziet, om hulp zoekt in de woestijn,
Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid, voldoe aan uw geloften,
Ogen, mond en handen raken U niet aan,
Om Christus’ wil zijn wij verblijd, die inging in Gods heerlijkheid
Om Christus’ wil zijn wij verblijd. Hij heeft in alle menselijkheid
Om de doornen van uw kroon,
Om de mensen en de dieren,
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Om de zalving door een vrouw,
Om dit alles heeft God Hem verhoogd
om een wereld zonder toekomst,
Om eenvoudigen van geest aan wie de hemel toegezegd is.
Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen.
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
Om het woord van goddelijk recht
Om het zwijgen, het geduld,
Om hier te horen en te zien
om in te schuilen, dat wij leven al zijn wij dood, zo dood als as.
Om Sions wil zwijg ik niet stil,
Om te lijden voor mijn zonden.
Om uw kruis, Heer, bidden wij,
Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
Om voor elkaar te zijn uw hand en mond,
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
Om zachtmoedigen van hart, geroepen om het land te erven,
om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,
Omdat de huizen die wij bouwden geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt zie naar mij om en wees mij genadig
Omdat hij Mij zijn hart toewendt, spreekt God, zal Ik hem leiden;
Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen
Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
Omdat ik U als helper ken
Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
Omdat zij op het werk des Heren niet letten, noch zijn daden eren,
Omwille van uw naam, Barmhartige, die zich niet van ons afkeert in woede,
Omwille van uw naam, Behoeder, die het werk van uw handen nooit
Omwille van uw naam, Bevrijder die uittocht bracht, weg uit het diensthuis
Omwille van uw naam, Enige, die gaat over heel deze wereld,
Omwille van uw naam, Getrouwe, voortdurend op zoek naar uw mensen
Omwille van uw naam, Rechter, die ons daagt voor het gericht
Omwille van uw naam, Schepper, die zag dat het goed was en rustte,
Omwille van uw woord zijn wij hier
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeiden alle bomen,
Onder het duister van zijn Vader
Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken.
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
Ongeteld zijn uw werken, o Heer, Gij schiep ze alle met wijsheid.
Ongewenst is koning Jezus,
Ongeziene ooit beloofde verre verten zoeken wij
Onheil treft Egypteland
Onkreukbare woorden, waar ben je? Betrouwbare vrienden, bezweken
Onrecht en schande, afval van de here, ik haat het, ja, ik zal het van mij
Ons gevoel en ons verstand
Ons hart is onrustig, totdat het vrede vindt in U.
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid stroomt over in arbeid,
Ons leven zal geborgen zijn en eenmaal zal het morgen zijn,
Ons lied voert over alle nacht
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Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op U is mijn hoop gevestigd.
Ontferm U God, kyrie eleison,
Ontferm u, God, ontferm u, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef,
Ontferm U over de aarde, Kyrie eleison.
Ontferm U over de mensen,
Ontferm U over de wereld,
Onthield Gij de schulden, o God, wie hield stand in uw oordeel?
Onthul ons dan uw aangezicht,
Ontredderd zijn wij door verdriet en woede,
Ontsluit de poorten van je geest, spreek in de stilte van je hart.
Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid.
Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid,
ontsteek uw licht in onze geest zodat ons hart verwonderd leest
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten.
Ontwaak ik, nog ben Ik bij u, uw hand draagt mij door de nacht,
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
Onwankelbaar is de aarde, onwankelbaar vast staat uw troon.
Onze hulp komt van de Levende, die hemel en aarde maakt.
Onze hunkerende ogen blijven op één doel gericht,
Onze ontrouw hebt Gij ver achter U geworpen.
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen,
Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
Ook als de wereld donker ziet:
Ook hoeft geen mens te vrezen
Ook ik sluit mij bij deze feeststoet aan
Ook ik zing voluit mee
Ook ij het machtsgebied van vreemde goden heeft God de kleinste
Ook ons zal God verlossen
Ook wij, wij zetten blij van zin een stralend halleluja in.
Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit voor koningen en allen die regeren
Ook zelfs het land der duisternis zal weten wat uw luister is,
Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Op aarde mogen mensen wonen tussen hout en groen van bomen,
Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd,
op de wereldwijde vrede, als Hij werkelijk komen zal,
Op deze berg neemt Hij de sluier weg
Op die avond, toen de beker werd gezegend door de Heer,
Op de wateren wijd en zijn dreunt zijn stem vol majesteit.
Op die avond van het paasfeest heeft Hijzelf ons uitgelegd,
Op die maaltijd van het paasfeest, op de avond voor zijn dood
Op duizenderlei wijze redt Hij ons van de dood.
Op een ezel komt Hij aan om naar Jeruzalem te gaan
Op mijn levenslange reizen –twijfel donker achtervolgt mij
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. Zij heeft zij hart, Hij houdt er
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop
Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht.
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
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Op U vertrouw ik, goede God (3 x0
Op U vertrouw ik, Heer der heren, Gij die mijn sterkte zijt.
‘Op, waak op!’, zo klinkt het luide.
op zijn lieflijke verschijnen in het midden van de tijd,
Op zijn wonderlijke namen – vader, raadsman, vredevorst opdat ons hart gehoorzaam zij
opdat ook wij o Heer U niet verlaten in uw diep verdriet
opdat zijn macht verstaan
opdat wij, vrolijk en bevrijd, lof zingen in der eeuwigheid
opdat wij wandelen als bij dag
Opdat wij zouden weten wat ons te hopen staat,
Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.
Open ons en raak ons aan. Open ons en raak ons aan.
Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord,
Opgereisd, pas halverwege, met een keel kapot gezongen
Oplaaiend vuur, verteer wat krom is of verkeerd,
Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,
Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
Opstandig tegen God, die uit den hoge de mensen roept als kinderen
Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw
Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
Over de graven klinkt een stem
Over de mensen die worden vergeten,
Over de volken zal hij oordeel spreken. Hij richt een slachting aan op
Over degenen die worden vervolgd,
Over het onschuldige bloed op aarde
Over wie een zwaar lot moeten dragen,
Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
Overal nabij is Hij menselijk allerwegen.
Overal komen geluk en genade mij tegemoet mijn leven lang
Overal wordt U gebeden om het rijk dat komen gaat.
Overal zoek ik U, nog onvindbaar.
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, sprekend nabij, de stilte verwacht U,
overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.
Overstroom ons met uw licht
Overvloed geeft de Heer daarboven: onze aarde draagt haar gewas.
Overvloed geeft Hij, de Heer, tot in eeuwigheid is zijn genade,
Overvloed, overvloed Gods,
Overvloedig geef Ik u;
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Parel van liefde, kwetsbare held,
Pasen is de dag, dat de dove lippen
Patriarchen en profeten, de getuigen van uw Geest,
Prijs de Heer die herders prijzen,
Prijs de Heer, want Hij is goed. Stem uw snaren, en vertolk
Prijs, halleluja, prijs de Heer, gij, ’s Heren knechten, immermeer
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
Psalmzing Hem die in Sion woont! Meldt alle volken hoe Hij troont:
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Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.

695 : 2

Rahab en Babel zullen U behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem 087 : 2
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg
656 : 2
Ranken zijn er vele, één is de stam,
970 : 2
Recht is het kleed van heiligheid, daar zijn uw priesters mee bekleed,
132 : 7
Rechter in het licht verheven, koning in uw majesteit,
1008 : 1
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant.
091b : Antifoon A
Rechtvaardigen, hier is uw stad,
175 : 4
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
435 : 2
Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, ik heb geen vaste grond
069 : 1
Red mij van bloedschuld, God, die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof
051 : 6
Red mij van wie te sterk mij is, voer mij uit mijn gevangenis,
142 : 6
Reeds daagt het in het oosten,
444 : 5
Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendelijk tegen,
348 : 3
Regen uw gerechtigheid
463 : 5
Reken niet op mensenwaarde, want bij mensen is geen baat.
146 : 2
Richt aan de vreugdedis voor al die dagen,
451 : 4
Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
451 : 2
Richt mij, Gij zijt de God die mij redt
025d : 1
Richt op uw macht, o Here der heerscharen
451 : 1
Richt op uw woning en roep ons tezamen,
451 : 3
Richt over de aarde en haar diepe stromen,
451 : 5
Rivieren doet Hij drogen, hun bedding wordt woestijn,
107 : 16
Rivieren kunnen het tot het uiterste eind van heel onze aarde:
098c : 3
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen doet. 146c : 7
Roep de doden tot getuigen
769 : 3
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn,
091c : 15
Roep ons uit de doodse dalen
317 : 3
Roep onze namen dat wij U horen, dat wij weer ademen, dat wij U leven. 331
Roep tot de volkeren: God is de koning, Hij houdt de weegschaal der wereld 096a : 3
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij, Hij schiep ons, Hem behoren wij,
100 : 2
Roepend om gehoor te vinden, om bij God gehoor te vinden,
077 : 1
Roepende ben ik geboren, woorden zonder klank of zin,
779 : 2
Roept God een mens tot leven,
346 : 1
Roept Hij mij, ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij.
091c : Antifoon B
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
973 : 4
Rond de tafel, in de kring,
287 : 4
Rond het boek van zijn verbond
287 : 2
Rond het licht dat leven doet
287 : 1, 5
Rond het water van de doop
287 : 3
Rondom de muur wordt ieder uur
176 : 4
Rondom mij in verdriet, dichtbij waar ik ook ben,
918 : 3
Rondom wie bidden dag aan dag
215 : 2
Rood is de avond als het zonlicht daalt;
727 : 7
Rots waaruit het leven welt, berg mij voor het wreed geweld;
911 : 1
Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht,
008b : 3
Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
176 : 6
Ruimschoots had Hij hun voedsel toegemeten, meer dan verzadigd werden 078 : 11
Runderen, schapen en duiven te koop!
187 : 1
Rust en vrede, rust en vrede, mensenkind, Gods licht voor jou!
954
Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
932 : 3
Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,
932 : 1
Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
932 : 4

Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
Rusteloos ben ik, onrust beweegt mij.
Rusten, werken, de gave van God. Amen. Amen
Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
Rijke geschenken zou ik willen geven,
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Samen op de aarde, dat beloofde land,
Samen spelen, zingen, samen komen vieren
Samuël, Samuël, droom in de tempel,
Samuël, Samuël, lig je te dromen,
Samuël. Samuël lig je te slapen
schapen en runderen, alles en alles
Schep. God, een nieuwe geest in mij,
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, geef mij een vaste geest,
Schep in mij ruimte en overkom mij.
Schepen omhoog gedragen op golfslag van de dood,
Schepen varen op de golven
Scheurt het voorhang van de wolken,
Schrijf, mensen, in uw harten
Schuldig staan wij voor U, Heer, schuldig, onweersproken.
Simeon heft zijn lofzang aan, Mirjam en Hanna zijn
Sinds mij mijn moeder had ontvangen en vormde in haar schoot,
Sint Maarten, strijdbaar man, en wijs in ’t ware weten,
Sint Maarten, strijdbaar man, gehoorzaam en bewogen,
Sint Maarten, strijdbaar man, genezer en bezweerder
Sint Maarten, strijdbaar man, in alle eenvoud levend,
Sint Maarten, strijdbaar man, in waken en in dromen
Sint Niklaas, die weet wat recht is en wat slecht is ondervangt,
Sion hoort de wachters zingen,
Sion, in bitter zielsverdriet, kon nog alleen maar klagen,
Sion is van de Heer voorgoed. Hij heeft het aan zijn eer gewijd:
Sion mijn vaderland
Sla de oprechte ga, zie hoe de vrome die vrede wil
Sla, Heer, de horde van de Nijl, bestraf hun macht, herstel ons heil.
Sla hen terneer als in de tijd dat Gideon uittoog ten strijd,
Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet,
Sla op mijn zwakke smeken acht en red mij van de hete jacht.
Sla wat het voorgeslacht ons leerde
Slaan we op Sions puin de ogen, o, hoe is ons hart bewogen,
Slechts zij die U verwerpen, Heer, die zijn verwerpelijk in uw ogen;
Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar
Snel mij te hulp, wil mij verhoren. Doe mij uw aangezicht weer gloren.
Snel vergaan de mensenkinderen als de bloemen op het veld.
Soms een wolk die gul wil geven
Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt:
Soms staat de hemel op een kier:
Speel op de lier, blaas op de fluit, steek de trompet, jubel het uit.
Soms waait de wind het koren in de war,
Spoor van mensen door de eeuwen,
Sprak al voor nacht en dag, voordat ik woorden sprak,
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, dat het zo goed is, dat die weg
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
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Spreek steeds duidelijker woorden, die mij richten op uw naam;
779 : 6
Spreek zelf in mij het rechte woord. Zo vaak ik woorden voor u vond,
944 : 3
Sta ons met uw liefde bij,
669 : 10
Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken,
630 : 1
Sta op en word helder, uw licht is gekomen.
596 : 2
Sta op, Heer, laat uw toorn ontbranden, ontruk mij aan des vijands handen. 007 : 3
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, de schoot van ’t graf ontkomen.
630 : 4
Sta op, o God, en maak het waar wat heel uw kerk bezingt:
767 : 4
Sta op, o God, en richt de aarde, Gij geeft aan alles recht en waarde;
082 : 3
Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleit en maak een einde aan de hoon
074 : 14
Sta op, o Heer, ga ons vooraan tot waar uw voet een voetbank vond,
132 : 6
Sta op, verlos mij, Heer, Gij sloeg reeds menig keer
003 : 3
Staan mij te wachten tranen en klachten,
211 : 3
Standvastig blijft hij bij zijn plannen, nooit zal de vrees hem overmannen. 112 : 4
Stap voor stap gaat door Jeruzalem Jezus op de rug van een ezelin
553 : 1, 4
Steeds krachtiger gaan zij voort, om in Sion voor God te verschijnen.
084b : 8
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, hoe is uw naam,
025c : 3
Steek een kaars aan tegen al het duister,
286 : 3
Steek je hand uit, geef om vrede,
398
Steek nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet.
095 : 1
Stel je vertrouwen op God alleen, je zult niet wankelen, Hij is je rots.
062c
Stem als een zee van mensen om mij door mij heen.
828 : 1
Stem die de stenen breek, tijding in duistere nacht,
918 : 1
Stem die de stilte niet breekt,
321 : 3
Stem die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem.
828 : 3
Stem die mij roept: wie ben je, mens waar is je broer?
828 : 2
Stemmen hoor ik om mij spreken, nauwelijks tot mij gericht;
779 : 3
Sterk, Heer, de handen tot uw dienst,
378 : 1
Sterk zo het hart dat voor U klopt
378 : 5
Sterke bomen buigt zijn stem. Hoogten knielen neer voor Hem.
029 : 3
Sterveling, stof van de aarde,
950 : 3
Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen,
1003 : 1, 5
Stil ligt de tuin rondom het witte graf
592 : 1
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,
483 : 1
Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht
483 : 3
Stoot mij niet van U met de bozen, tref mij niet met de goddelozen,
028 : 2
Stort nu in ons het goede woord dat wordt geloofd met het gehoor
674 : 2
Stort, op onze bede,
415 : 2
Stort over mij uw goedertierenheid, uw heil, naar uw belofte mij gebleken, 119 : 16
Stralende, ik moet u eren,
573 : 15
Streek Gij met uw stralen, God van licht en leven,
906 : 6
Taal op de tong, een loflied op de lippen,
Tafel van Een, brood om te weten
Te allen tijde prijzen wij met heilige stem
Te Betlehem geboren
Te Deum zingt Ambrosius en alle vaders mee,
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
Tekens aan sterren, zon en maan,
Te midden van de leeuwen lig ik neer. Geweldenaars gaan tegen mij
Te rechter tijd heeft Pinehas, die Gods getrouwe priester was,
Temidden van de nacht des doods
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Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven.
Ten dage der grote genade, als God de gebeden beloont,
Ten derde male vraagt Gij. Gij laat niet van mij af.
Ten dode voert het duister pad van al het volk dat God vergat.
Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed
Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Ten onder ging de sterke dood, ten onder in de vloed;
Ten paradijze geleiden jou de engelen,
Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar
Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,
Terwijl wij Hem bewenen, toont Hij ons hand en voet.
Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze kring
Thuis viert een dronken Kalebiet
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
Toch moet hij nu geboren zijn.
Toch niet voor eeuwig zijt Gij uitgevaren tegen mijn volk, daar Gij
Toch overwint eens de genade,
Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
Toen ‘k dat in wanhoop overwoog, toen werd het donker voor mijn oog.
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk
Toen deed een donderslag de hemel beven, verschrikkelijk heeft God
Toen God de heer uit ’s vijands macht Sions gevangenen wederbracht
Toen Gij door het diepst der zee ging, zag U de afgrond aan met beving.
Toen heb ik gesproken: ‘Hier ben ik, uw wil te doen is mijn vreugde,
Toen hebt Gij mijn droefheid veranderd in blijdschap, ik ging in rouw
Toen Hij mij riep: sta op, o mensenkind,
Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied,
Toen ik Hem zag in zijn metalen licht,
Toen is God opgestaan als een ontwaakte, kampvechter God, een held
Toen Israël uit Egypteland ging, Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving,
Toen Jezus bij het water kwam,
Toen Jezus had gebeden, gebeden in de hof,
Toen Jezus wist: nu is gekomen het uur om door de nacht te gaan,
Toen kwam de grote nacht der nachten, verschrikking voor wie God
Toen midden in de wintertijd geen vogel werd gehoord
Toen onze vaderen in Egypte waren, toen deed Hij hen zijn wonderen
Toen sprak de Heer, in toorn ontbrand: Ik roei hen uit met eigen hand.
Toen strafte, aan ’t eind van zijn geduld, de Heer hun mateloze schuld.
Toen wij zaten langs het water in het verre Babylon.
Toen zij door vreemde landen gingen, een kleine schare vreemdelingen,
Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht, wijs mij de weg van uw
Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen:
Tot God de Heer hief ik mijn stem. Ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Tot Gods woorden zullen klinken,
Tot het uiterste, in alle uithoeken, tot aan je grenzen,
Tot ieder hart dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt,
Tot in de zaal der ere
Tot in ’t diepste van het bos maakt zijn stem de stammen los,
Tot Jezus, nog voor alles uit
Tot ondergang zijn wij gedoemd,
Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog.
Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed. hoor mij en kom mij met uw hulp
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Tot U roep ik dat Gij, o Heer, mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
totdat met alle engelen saam
Tranen heb ik onder ’t klagen tot mijn spijze dag en nacht
Treed statig binnen door de poort. Her staat zijn troon, hier woont zijn
Treed zijn poorten in met een danklied, ga met lofzang zijn voorhoven
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase;
Trok een leger tegen mij ten strijde, dan nog zou ik leven zonder vrees.
Troostend ging Gij met mij mee, zelfs toen in de bangste nachten,
Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint.
Tussen waken, tussen dromen, in het vroege morgenlicht,
Twist, Here, met mijn twisters, strijd tot Gij uw dienaar hebt bevrijd.
Tijd van troosten tijd van tranen tijd van mooi zijn tijd van schamen
Tijd van vloek en tijd van zegen, tijd van droogte tijd van regen
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U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer,
075 : 1
U behoren wij, U behoren wij,
257 : 3
U bent mijn toevlucht, Heer.
091c : 8
U Christus kennen wij alleen,
599 : 3
U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
412 : 4
U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn,
852 : 2
U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,119 : 3
U en uw kinderen zegene Hij die leeft, die door zijn machtig woord
115 : 6
U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten. 092b : 11
U, God, hebt mij opgericht! Lang was ik aan bed gebonden, 856 : 1
U, God, loven wij!
411
U heb ik nodig, uw genade is
247 : 3
U hebt volken gedreigd, en de slechten doen vergaan.
009a : 2
U, Here Jezus, roep ik aan, U bid ik, hoor mijn klagen.
796 : 1
U, Heer, bent eeuwig verheven,
U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten en uit mijn hart is hoogmoed
131a : 1
U is de dag, U is de nacht, o Heer. De zon, de sterren rusten in uw handen. 074 : 10
U Jezus Christus loven wij.
470 : 1
U kennen doet ons bloeien,
517 : 3
U kennen wij als een bevrijder,
267 : 3
U kennen, uit en tot U leven, Verborgene, die bij ons zijt,
653 : 1
U komt de lof toe,
339a, b. c
U komt mi, lieve God, zo nederig nabij,
852 : 1
U komt toe alle stem,
306 : 1
U laat ons vrolijk juichen over alles op aarde wat U ons deed, in liederen
092a : 1
U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel ik voor U neder.
138 : 1
U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
412 ; 2
U loven we in de dageraad,
237 : 2
U met de Vader en de Geest,
516 : 5
U werd een mens, U daalde neer in onze pijn en schuld en strijd.
939 : 2
U wil ik danken, grote Levensvorst
381 : 6
U, Vader, U aanbidden wij,
302 : 2
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
412 : 3
U, verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan:
374 : 1
U verheugt mij, Heer, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht.
092b : 5
U zij de glorie, opgestane Heer,
634 : 1
Uit Abraham geboren die zo gezworven heeft
803 : 3
Uit Adams geslacht zijn zij allen geboren
752 : 3

Uit angst en nood stijgt mijn gebed. O Heer, wil naar mij horen!
Uit afgronden roep ik U, Heer, hoor mij, Heer, ik blijf vragen.
Uit de diepten roep ik tot U, Heer.
Uit de diepten roep ik U. Heer, hoor mijn stem.
Uit de diepten roep ik U, Heer, mijn God. Ik heb U nodig, Here, luister
Uit de hemel hoog verheven ziet Hij neer op ’t aardse leven.
Uit de hemel komt een stem die het visioen komt schragen:
Uit de schemer van de tijden doemt een oergestalte op,
Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Uit een sprakeloos verleden weggeschoven, ongehoord,
Uit grondeloze diepten put Hij licht, en vreugde uit pijn.
Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen, Heer,
Uit het hart der duisternis, uit de nacht van het gemis,
Uit het wachten komt de vonk kom, Geest van boven, kom;
Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,
Uit Oer is hij getogen ten antwoord op een stem,
Uit Sion, aan de Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid.
Uit Sion zal de wet uitgaan en uit Jeruzalem
Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken,
Uit uw verborgenheid hebt Gij vervuld
Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht,
Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden,
Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen,
Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde,
Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen,
Uw armen wiegen ons en heel de schepping.
Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart, zijn leugentaal keert ledig
Uw bloed, het raakt de lippen aan,
Uw bronnen zenden beken in het dal, zij storten neer als steile waterval,
Uw grote kracht bevleugelde mijn schreden, met vaste gang kon ik
Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid, geef mij verstand, dat ik
‘Uw Heer, die hier gebonden lag, halleluja, halleluja,
Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog
Uw heilige tempel hebben zij verbrand, ontwijd, onteerd de woning
Uw knechten zullen zich verblijden. het is uw wraak die leven doet.
Uw kribbe blinkt in de nacht
Uw liefde, God, zo wijs en goed: wat eens in Adam viel,
Uw luister gaat als dageraad
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt
Uw mild gelaat blijft over ’t kind gebogen;
uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
Uw naam Ik-zal-nabij-zijn gaat heel de wereld rond Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort,
Uw naam ons eertijds aangezegd volhardt in onze oren
Uw oog aanschouwt
Uw overdaad van adem stuwt
Uw rijk, Heer, komt en het is nu: in ’t onaantastbaar heden
Uw schapen zijn in nood, uw naam wordt nets geacht…
Uw schepping vraagt naar U. Volhardt Gij in uw rust?
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
Uw teken spreekt – Gij wilt zijn Heiland wezen,
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Uw toorngloed overweldigt mij, Uw schrikgerichten doen mij beven,
088 : 8
Uw troon, o Heer, staat bij uw rechtsgedingen onwankelbaar
045 : 3
Uw troon staat van de aanvang af gesteld op vaste pijlkers in het oergeweld.093 : 2
Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag;
023c : 6
Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
245 : 2
Uw voorkeur gaat uit naar het kwade, de leugen lacht u aan.
052 : 2
Uw vijanden, o Heer, uw vijanden rondom, hoe honen zij hun knecht,
089 : 18
Uw wankele voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet:
121 : 2
Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad,
119 : 40
Uw woord is een en al gerechtigheid, mijn ziel blijft U onwankelbaar
119 : 31
Uw woord is louter en volkomen rein. Uw dienaar houdt het steeds in hoge 119 : 53
Uw woord is onfeilbaar en trouw, geheiligd worde uw huis, Heer God,
093a : 5
Uw woord is waarheid – Gij berooft
241 : 3
Uw woord maakt onze harten sterk,
240 : 6
Uw woord omvat het leven en tilt het aan het licht.
119a : 1
Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond.
119a : 3
Uw wijsheid en uw welbehagen bepalen ’s mensen levensdagen
823 : 2
Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen,
732 : 2
Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
835 : 2
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
511 : 6
Van alle dieren die bestaan,
163a, b : 2
Van alle einders, van de verste kust
727 : 10
Van alle kanten komen zij de lange lanen door,
737 : 20
Van alle welgeschapen dingen willen wij vrolijk zingen,
980 : 1
Van alle wijsheid het begin is: vrees de Heer met ziel en zin,
111 : 6
Van boeien die mij bonden
441 : 4
Van de opgang der zon tot haar dalen zij geprezen de naam van de Heer. 113a : refrein, 2
Van de verre zoom der aard roept Hij nevels naar het licht.
135 : 4
Van die dag kan niemand weten,
769 : 6
Van eerste kreet tot laatste nacht leef ik in U, en u in mij.
939 : 3
Van ganser harte loof ik Hem in ’t midden van Jeruzalem,
111 : 1
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
773 : 1
van Jozua de hertog die ruimte heeft gemaakt,
803 : 5
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt
084 : 4
Van nu aan, om wat Hij,
157a : 2
Van ’t vroeglicht van de dageraad
516 : 1
Van u is deze wereld, deze tijd.
362 : 3
Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing: laat mij vergelden al wat ik ontving 022 : 11
Van U wil ik spreken, God, en iedereen mag het horen:
030a : 5
Van U wil ik spreken, God, Gij hebt mij omhoog getrokken.
030a : 1
Van U wil ik spreken, God, uw naam bezingen.
030b
Van u wordt met lof gesproken, stad van God.
087a : 3
Van ver, van oudsher aangereikt,
326 : 1
Van ver, van oudsher aangezegd,
326 : 5
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer.
084b : 3
Van vóór de vloed zijt Gij. Nog eer ik werd geboren,
603 : 3
Van waar Hij woont, in ’t licht verheven, ziet God op deze aarde neer.
033 : 5
Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet,
676 : 5
Vanwaar zijt Gij gekomen,
494 : 1
Vat moed, bedroefde harten,
440 : 2
Veel goeds jij, offerblok en lam,
572 : 8,

Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen
Veertig dagen lopen door het hete zand,
Veertig dagen zonder brood. Hij is niet bezweken
Velen, die de moed begaf, blijven staan of dwalen af,
Velen mogen dienen als onze Heer,
Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig’! Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Veracht dan niet de kleinen en die veloren zijn,
Verban mij niet: ver van uw aanschijn, noch onttrek mij
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer
Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, bang is het mij te moede,
Verblijd u in de Heer te allen tijd,
Verblijd u met ons allen saam, , halleluja, halleluja,
Verdelgen zal ik uit het land der kwaden, die heimelijk hun naasten
Verdoofd en schamper van gemis herkomst en doel verloren
Vergeef het ons! Raak ons weer aan
Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
Vergeefs was ik mijn handen rein, zoek zuiver in mijn hart te zijn.
Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.
Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam.
Verhaal dag aan dag zijn bevrijdende daden. Gewaag onder de naties
Verhef dan je stem, volk van de Ene,
Verhef uw hand, o Heer, zie, het os tijd, zij hebben trouweloos uw wet
Verheugd herkennen wij uw naam,
Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! Verhoor mij als ik roep tot U, gebieder van gerechtigheid.
Verlaat niet, wat uw hand begon, o God, ontbreek ons niet!
Verlangen, pijn van onbekende duur: turen de verte in,
Verlicht ons duistere verstand,
Verliet ik dan de moederschoot
Verlos mij, zie op mijn ellende neer, want van uw wetten zal ik nimmer
Verlos ons als de vijand woedt,
Verlos ons, Here, onze God, verhef uw aanschijn, wend ons lot,
Verlos ons van de boze, laat niet de goddelozen
Verlustig u, mijn ziel, in God de Here. Hij maakt het wel voor wie op Hem
Verlustig u, mijn ziel, in grote vrede, Uw ootmoed erft het land
Vermeerder Gij mijn, o Here, geef dat ik dag aan dag
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht
Verre van mij zijn mijn vrinden, mijn beminden
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Verschijn in lichtglans, God der wrake! Verhef U, dat uw toorn ontwake
Verschijn ons als de dageraad,
Vertrouw op de Heer, vertrouw
Vertrouw op God, gij die de Here vreest, die altijd voor de zijnen is geweest
Vervul, o Heiland, het verlangen,
Vervul ons met een nieuw verstaan
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
Verwacht de komst des Heren,
Verwar hen, Heer, die met hun woorden de vrede van de stad verstoorden.
Verward, o Heer, zijn mijn gedachten. Ik ben aan ’t einde van mijn
Verwees zijn kroost, verweeuw zijn gade, laat op genade of ongenade
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Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
Verzadigd de honger, gestild ons verlangen,
Verzakende zijn macht en recht,
Verzamel hen tot wie mijn gunst zich neigt, wier offer als een heilig teken
Vier kaarsen zullen branden
Vier met alles wat in je is
Vind rust mijn ziel in God alleen.
Vindplaats van liefde, leer ons te zijn
Vissen wonen in de diepte
Vlammen zijn er vele. één is het licht,
Vloek heeft hij als een kleed gedragen, laat vloek nu zijn gebeente knagen,
Voed ons met uw leven, vis en brood,
Voel je hart, voel je huis, voel je adem als je fluit.
Vogels, vissen, wild en vee,
Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder
Vol van zorg om wat er kan gebeuren,
Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor : laten wij anderen bloeden,
Volk uitentreuren gezeten in de nacht,
Volk uitverkoren om in het licht te staan,
Volk, vertrouw je toe aan Gods helpershand
’t Volk weet niet waar het schuilen moet, men et zijn vlees, men drinkt
Volken, vorsten, machten buigen voor het Lam,
Volken, wees verheugd, jubel, toon uw vreugd,
Volkeren heeft Hij verjaagd aan de oevers der Jordaan;
Volkeren, loof de Heer, bezing Hem, heel de wereld.
Volmaakt is ’s Heren wet, die ons verkwikt en redt,
Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik
Vonkje van hoop diep in mij, lieve God, wakker het aan
Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en eer.
Voor alle heiligen in de heerlijkheid
voor alle mensen op onze weg:
Voor alles wat Hij heeft gedaan, roepen wij God ootmoedig aan
Voor altijd worden man en paard
Voor dag en dauw reeds op te staan en op te zijn tot ’s avonds laat,
voor de Grieken en de Joden: brood gebroken.
voor de Heer, want Hij is in aantocht als rechter van de aarde.
Voor de toegewijden, stillen in den lande
Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde.
Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land,
Voor hen die tegen ons zich wendden, werd ik een smaad, o God,
Voor het kind dat niet kan spelen en geen veilig huis meer kent;
Voor ieder een groet, het leven licht
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
Voor ik als kind ter wereld kwam,
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, hij geeft hoop aan rechtelozen,
Voor ’t leven hebben wij de dood, het lege niets verkozen,
Voor mensen die hopend, wankel gelovend
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
Voor mensen die roepend, tastend en zoekend
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Voor mensen die vragend, wachtend en wakend
647 : 3
Voor mij had Hij oog, zijn dienares;
157c, d : voorzang
Voor mij is geluk de wind om mijn oren
783 : 1
Voor mij is geluk het leven te delen,
783 : 2
Voor mij is geluk om vrede te maken,
783 : 3
Voor ons die ontroostbaar, hoe lang nog, niet weten, niet zien, toch geloven012a : 5
Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem offers van dank naar mijn beloften 116 : 8
Voor wie (zoeken, zingen, roepen, wachten)
430
Voor wie bij Jezus willen zijn, brood en wijn.
394 : 4
Voor wie reizen in den vreemde, voor wie overvallen wordt
745 : 4
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
423 : 2
Voor wie vertrouwen op uw woord ontsluit Gij zelf de donkere poort,
622 : 5
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
217 : 2
Voordat ik aan het licht ben gekomen
780 : 3
Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
400 : 1
Voorwaar, de aarde zal getuigen
248 : 4
Voorwaar, het heil is nu na bij, uw goedertierenheid.
767 : 3
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods.
062 : 5
Voorwaar uw vrouw zal bloeien, een rijpe wingerdrank, uw kinderen zullen 128 : 2
Vorsten zijn mensen, uit aarde geboren, zij keren eens tot de aarde weer; 146c : 2
Vraag naar des Heren grote daden, zoek zijn nabijheid, zijn genade.
105 : 2
Vrede bij mensen op aarde,
299j : 4
Vrede gaat van hand tot hand
397
Vrede is het woord dat wij mogen spreken.
396
Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen
819 : 3
Vrede voor dit huis, gegrond op goed vertrouwen.
819 : 2
Vrede voor dit huis met licht doorschenen muren,
819 : 1
Vrede voor dit huis voor wie er wonen liefde,
819 ; 4
Vrede voor dit huis, wanneer de nacht zal komen
819 : 5
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
418 : 3
Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
486 : 2
Vredebrengers onder ons, die Gij uw kinderen zult heten,
996 : 4
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen
146c : 6
Vreemden zijn wij, ooit geroepen, uitgetogen en geen plek
813 : 1
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
678 : 1
Vreugdewijn in Kana schonk Hij.
584 : 6
Vriendelijk licht, blijf in mijn hart,
254 : 3
Vriendelijk licht dat eeuwig brandt,
254 : 5
Vriendelijk licht, dat heel de dag
254 : 1
Vriendelijk licht, dat leven schenkt
254 : 2
Vriendelijk licht van de heilige glorie
238 : refrein
Vriendelijk licht van ’t paradijs,
254 : 4
Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan,
733 : 1
Vroeg ik mijn denken of God wel bestond 824 : 1
Vroeg ik mijn handen: wat is er rondom 824 : 3
Vroeg ik mijn ogen, op wacht aan hun deur 824 : 4
Vroeg ik mijn oren: ; eindelijk gehoor 824 : 5
Vroeg ik mijn voeten zo lang al op pad 824 : 2
Vrouw van liefde en genade
573 : 9
Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen.
672 : 6
Vul de stilte met uw adem,
795 : 2
Vuur van liefde, eeuwig leven,
950 : 4

Waai nu, Geest, waai. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
Waar blijft het overlang beloofde land van God,
Waar brengt Mozes ons naar toe?
Waar de mensen dwalen in het donker
Waar de mensen lijden onder onrecht
Waar de vrede glanst als daglicht,
Waar de weg mij brengen moge, aan des vaders trouwe hand,
Waar gaat Mozes nu aar toe?
Waar God de Heer zijn schreden zet
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten
Waar is de trots die ik ooit had? Ik joeg op leegte en op dood.
Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?
Waar vlucht ik voor uw aangezicht? Al steeg ik op in ’s hemels licht,
Waar wij allen Hem verlaten,
Waar zou het zijn, dat land van licht?
Waar zou het zijn, de eeuwigheid?
Waar zou ik vluchten voor uw Geest? Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Waar zijn ze die mij jaagden, die mij ter dood belaagden?
Waardig, zijt Gij, onze Heer en onze God,
Waarheid en trouw zullen elkaar ontmoeten. Vrede en recht gaan samen
Waarlijk, dit is rechtvaardig, dat men de Here prijst, dat men Hem eer
Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens
Waarom blijft niet dat laatste lied in onze haren hangen?
Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen en wordt zijn vrucht geroofd
Waarom hebt Gij ons dan verstoten, tot onze ondergang besloten,
Waarom houdt Gij U slapend, Here, en blijft Gij uw gelaat afkeren?
Waarom moest ik uw stem verstaan: waarom , Heer, moest ik met U gaan
Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos, verzengt uw toorn de schapen
Waarom, o volk van Israël,
Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan? Wat overkwam toch uw
Waarom sluit gij uw ogen? Zijn licht ontsteekt het licht,
Waarom toch het kwaad zo te prijzen, ontzaggelijke held?
Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
Waarom u zorgen maken
Waart Gij niet immer mijn hulp? Onder uwer vleugelen schaduw
Waartoe dat loos gepraat
Waartoe geploegd, als ’t zaad niet valt in de goede aarde?
Wachters van de tijd, licht zal in uw ogen wonen,
Walging bevangt al wie mij kent. Mijn vrienden hebben mij begeven.
Wandelend in de woestijn
Wandelt Gij als een schim over het meer?
Wanneer de Heer het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt,
Wanneer de slaap mijn ogen sluit
Wanneer de slaap ons weerloos maakt,
Wanneer de zee bespringt uw land
Wanneer het donker ons verrast,
Wanneer het waar is dat mijn handen bevlekt zijn met geweld en schande,
‘Wanneer Hij dan verrezen is, halleluja, halleluja,
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Wanneer Hij niet was opgestaan, halleluja, halleluja,
Wanneer hij thuiskomt, vraagt de heer:
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
Wanneer ik denk aan het aloude woord word ik getroost, zo zal ik mij
Wanneer ik eens moet heengaan
Wanneer ik mij geborgen dacht in ‘t vallend duister van de nacht,
Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg;
Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,
Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft
Wanneer ik zondaar sterven moet, en heengaan uit dit leven,
Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft, zal uw getuigenis mij
Wanneer mijn geest in mij versmacht kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden wat mij het lot te dragen geeft,
Wanneer mijn hart, tot U geheven, het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen en loslaat wat het leven bood,
Wanneer ons dan de avond wenkt,
Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God?
Wanneer zal God ons bevrijden? Kom, verbreek de tyrannie!
Wanneer zult Gij weer verschijnen? Komt het vragen U te vroeg?
Want al het water wast niet af,
Want allen die U verre staan, zij zullen eens te gronde gaan.
Want alles keert zich tegen mij. Ik zwerf al door de vale streken,
Want bij de Heer is genade, kwijtschelding bij Hem menigvuldig.
want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden,
Want die in hun hart uit het hemelse stammen,
Want een kind is ons gegeven, want een zoon staat ons terzij,
Want er is een prins geboren,
Want geenszins achtte mij de Heer gering, die lag vernederd
Want God, de heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt
Want God is al hun leven, zij komen niet te kort,
Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild,
Want groot is de Eeuwige, alle lof waardig, te duchten valt Hij
Want groot zijt Gij en daden groot zijn door uw hand gedaan;
Want Gij hebt aan uw knecht zo wel gedaan, o Gij die groot zijn boven alle
Want Gij stond naast mij al die tijd,
Want Gij vervult wat Gij beloofde, die vromen met uw zegen dekt:
Want Gij zijt de eerste, rond alom,
Want het licht is sterker dan het donker
Want hier is alle zoet vermengd met gal en bitterheid,
Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw
Want Hij die zozeer anders is dan al wat wij vereren,
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,
Want Hij zal verzoenen wat vijandig is,
Want ik zie voor mij kruis na kruis mijn weg langs en geen enkel huis
Want in ’t dodelijke uur
Want is het, Heer, reeds hier zo schoon en geeft Ge ons al zo heerlijk loon
Want Jezus die de mensen kent,
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Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven.
want machtig toont zich voor ons zijn genade.
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt.
Want onze God zou immers weten, wanneer zijn volk Hem had vergeten.
Want ook als niemand naar Hem vraagt
Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
Want waar zouden nog mijn voeten steunen moeten
Want wie door uw gericht te gronde ging, die wordt tot mikpunt
Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig,
Want wie voor ons gestreden heeft, alleen, man tegen man,
Want wij mensen op de aarde
Want zie, Hij zal komen, komen om recht te doen aan deze aarde,
Want zij is de Geest, een met God in wezen,
Wapengeweld biedt Gij het hoofd, Gij die de oorlogsbliksem dooft,
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
Was het een vijand die mij tergde, ik zou mij zwijgende verbergen,
Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest…
Was Hij niet opgestaan de wereld was teloor gegaan.
Was ik een schaap, was Hij mijn herder, was ik een schaap, Hij bracht mij
Was wat vuil is en onrein,
Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest
Wat de Heer genadig verleende, dat drage mijn lied door de tijden.
Wat de sterren niet verzwijgen
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
Wat draagkracht geeft: God neemt de grenzen weg,
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat er mij ook gebeure, in eeuwigheid zijt Gij,
Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven.
Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven.
Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig.
Wat God wil bouwen is gezaaid
Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid mij tot een deel en erfenis gegeven
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
Wat Gij ook aan schatten, wereld, mag bevatten,
Wat heb ik tegen hen misdreven, dat zij belust zijn op mijn leven?
Wat hebt U opgegeven
Wat heeft Maria ons bewaard, van toen Hij werd ontvangen?
Wat heeft Maria ons verteld van toen Hij was geboren?
Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, wordt klaar van uur tot uur.
wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord.
Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers.
Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb
Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand, mijn eigen heiligheid
Wat ik in mijn handen houd is uw kruis tot mijn behoud.
Wat is de mens, o Heer? Hoe hebt Gij reden aan mensenkinderen
Wat is de winst als ik vol zorgen mijn lot met ach en wee beklaag?
Wat is een dag – een ademtocht!
Wat is het dat hij aan ons meldt?
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Wat klaarstaat op tafel,
Wat kon de boog de beste schutter baten? Toen Efraïm Gods wegen had
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Wat men hier nu met tranen zaait, wordt eenmaal met gejuich gemaaid.
126 : 3
Wat men ook tot goden wijdt, ’t is maar schijn en onbezield.
135 : 9
Wat moet je met die zilveren schaal
165 : 1
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, wat mij werft en wat mij leeft,
843 : 2
Wat mijn God wil, geschiede altijd, zijn wil is steeds de beste.
899 : 1
Wat mijn ogen ooit ontwaarden droeg het merk van Gods beleid;
903 : 4
Wat nu gebeurt zong David al,
572 : 4
Wat ons bond, God, is verbroken,
795 : 1
Wat onze God in de aanvang schiep, dat wil Hij ook bewaren;
869 : 3
Wat onze ouders ons vertelden, zullen wij onze kinderen melden;
078a : refrein
Wat ook de mensen allemaal
166a : 10
Wat ook de volkeren beramen, Hij slaat het stuk met sterke hand.
033 : 4
Wat op de rots viel werd een flop.
183 : 3
Wat op de weg viel werd gegapt
183 : 2
Wat te kiezen, leven, door, afgod geld, genadebrood?
843 : 1, 4
Wat van toen Simeon Hem dicht heeft aan zijn hart gehouden?
739 : 4
Wat van toen zij uit Nazaret zich naar Judea spoedde?
739 : 2
Wat viel tussen de hanenpoot
183 : 4
Wat vraagt de aarde meer van ons dat dat wij dienen en hoeden
992 : 2
Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn 992 : 1
Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen
992 : 3
Wat vrolijk over U geschreven staat:
324 : 1
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
324 : 2
Wat wilt Gij dat ik ben, een wrakhout op de golven?
603 : 2
Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven vol wijns!
023a : 4
Wat wordt gezongen onderweg?
1002 : 4
Wat zo geweldig is: om U te danken, en om uw naam te mogen zingen,
092a : refrein
Wat zou ik nog treuren, als de Heer der vreugde,
907 : 4
Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan?
800 : 1
Wat zou mij vrees te kwader ure slaan, als mijn belagers mij naar ’t leven 049 : 2
Wat zullen wij dan slaven en werken totterdood?
979 : 12
Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
841 : 1
Water en Geest verwekten door de doop
353 : 3
Water verzameld tot zeeën; aarde, niet langer bedreigd door de vloed,
987 : 3
Water, water der Jordaan,
358 : 4
Water, water van de doop,
358 : 1, 5
Water, water van de Nijl,
358 : 3
Water, water van de vloed
358 : 2
Water werd bloed, met witte lijven kwamen de vissen bovendrijven.
105 : 11
Water werd tot wijn
379 : 4
Wapengeweld biedt Gij het hoofd, Gij die de oorlogsbliksem dooft,
076 : 2
We kunnen je, mijn kind, niet op zien groeien,
956 : 2
We kunnen niet verder meer voor je zorgen
521 : 4
We noemen je nu niet meer klein,,
956 : 1
Wee mij, want ik ben een ontheemde, ik lijd hier in een land van vreemden, 120 : 2
Weer teisteren de machten van duisternis en haat
743 : 3
Weer van ons ’s vijands list en nijd, en geef ons vrede in plaats van haat,
670 : 5
Weerloos heeft Hij heel zijn leven
586 : 2
Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,
546 : 1
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
247 : 2
Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf.
146 : 5
Wees genadige, o Heer, zie de zorgen
009a : 3

Wees geprezen, bron en schenker, om uw lied in al wat leeft.
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees gezegend.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
Wees Gij hun tot een schrik bij nacht, schenk rijkelijk hun de bittere
Wees Gij om mij bewogen
Wees hier aanwezig, God van de machten
Wees hier aanwezig, kom ons bevrijden,
Wees hier aanwezig, licht in ons midden,
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, waarin ik nacht en dag
Wees mij genadig, Heer, want een geweld van vijanden staat rondom
Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij, want bij U schuil ik,
Wees mij, God, in uw goedheid genadig, neem in uw oneindig erbarmen
Wees mij nabij en kom mij helpen, verlos mij Heer, met spoed
Wees niet afgunstig op de goddelozen, benijd hen niet
Wees niet afgunstig op de welgeachte die zich verheft op ’t kwaad
Wees niet bevreesd, al wil de nacht zich tegen u verheffen;
‘Wees niet bevreesd, verheug u zeer, halleluja, halleluja,
Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer,
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al getroost en wanhoop niet:
Wees onbezorgd, gij armen,
Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot stelt ons voor elk ten spot.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant/
Wees stil en weet: Ik ben uw God (3 x)
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Hij immers schenkt u altijd weer
Wees verheugd, van zorgen vrij: God, die wij aanbidden
Wees voor ons de wijn, dat wij van U drinken.
Wees welkom, edele gast, zo groot,
Weet je waar hij later woont?
Weet jij ook waar Mozes is?
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
We ruilen licht in tegen rust,
Weg met de stomme beelden,
Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid;
Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind…..
Wek niet de liefde voor haar tijd,
Wek ons voorgoed!
Wek op uw kracht en kom bevrijden uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefde en recht laat leiden.
Wel kan zijn hulp vertragen, en ’t schijnt soms in de nacht
Wel mag mijn hart zich verheugen,
Wel schijnen zij enkel geringen van buiten,
Welkom, welkom, koning Jezus, laat uw vrede ons genezen.
Welkom, welkom, koning Jezus, vredelievend op een ezel.
,
Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft,
Welzalig is een ieder die God van harte vreest en Hem als zijn gebieder
Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid
Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here, hoe lang nog zult Gij uw gelaat
Werelden schept zij, de liefde, wonder dat ons doet bestaan,
Wend uw aangezicht niet van mij af, wijs uw knecht niet toornig terug,
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Werp uw macht in de strijd, kom om ons bij te staan.
’t Westen en het oosten, voor- en nageslacht,
Wie aan dit bestaan verloren nieuw begin heeft afgezworen
Wie alle troost ontbreken moet en wien geen mens kan helpen,
Wie als het water uitgegoten de dorre grond tot bloeien brengt;
Wie blijft er waken als ik ga slapen?
Wie breed aan tafel zat
Wie gaat er met de herders mee? De stal is groot genoeg!
Wie denken durft dat deze droom het houdt, een vlam die kwijnt maar
Wie gaat voorop, wil herder zijn,
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
Wie God roept hoort Hij aan en Hij verlost wie is benard.
Wie heb ik in de hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer?
Wie heeft een kind verloren en zoekt niet overal
Wie heeft lust de Heer te vrezen, ’t allerhoogst en eeuwig goed?
Wie heeft zijn God verloren en zoekt niet her en der
Wie heeft zijn geld verloren, het goed waarvan hij leeft
Wie heeft U zo geslagen,
Wie heeft van zo nabij gehoord, wat God sprak tot de aarde?
Wie hel en dood,
Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen. Hij houdt hem vast,
Wie ’s Heren Geest bezielt, wie ’s Heren woord doet zingen,
Wie honger hebben geeft Hij overvloed
Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd
Wie houdt het rechte spoor, Gods oog is hem een vriendelijk licht,
Wie hij opzoekt, krijgt een brief,
Wie ik ontmoette sprak ik aan,
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de
Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood.
Wie in die goden zijn behagen vindt en wie ze maakt,3 wordt even doof
Wie is als de Heer, onze God, die woning maakt in den hoge,
Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie is die vreemde Joodse man
Wie is er, o Here, ter wereld als Gij?
Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? Met trouw zijt Gij omgord,
Wie Jezus’ kelk wil drinken,
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
Wie kent de armen langs de weg
Wie kent de eenvoud van het breken,
Wie komen daar? Een koninklijke stoet
Wie later is geboren komt eerder aan de tijd,
Wie leven in de nacht, getekend door het donker, Wie mag te gast zijn in uw tent, wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Wie mij haten zijn voorspoedig, overmoedig
Wie naar U zoekt, zal U ook vinden, God, zelfs als hij in de vloed
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden
Wie nooddruft heeft, hij hope: een herder is de Heer.
Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk.
Wie op de dwaalweg zet zijn voeten en wie in eigenwaan
Wie op de Here God vertrouwen staan als de Sion vast
Wie oren om te horen heeft
Wie pakt daar het mandje weg?
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Wie tot geweld was uitgerust, van uw vermogen onbewust,
Wie treedt voor mij de boze tegen, wie wederstaat die onrecht plegen,
Wie van zich afziet naar God toe,
Wie vermoeid, verzwakt zijn leidt en weidt Hij zacht.
Wie voelt er geen tranen komen
Wie voert mij met een vaste hand tot in het hart van ’s vijands land?
Wie waakt er als een trouwe knecht,
Wie was erbij toen Gij de zeeën, de chaos tot bedaren riep?
Wie weerloos in de aarde
Wie wil uit zijn hokje komen
Wie wonen daar in die stad,
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God, hij zegt tot de Heer:
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God, wie overnacht
Wie wordt er in uw huis geëerd? Wiens hart niet overlegt ten kwade,
Wie wijs is, zal de Here, zijn goedertierenheid
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. Een mens gaat zijn weg en
Wie zal toch inzicht u verschaffen: God, die zijn wet gaf, zou niet straffen?
Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,
Wie zal hun listig hart doorgronden? – Daar treedt de Heer hun tegemoet.
Wie zal verduren wat U drift
Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht,
Wie zou tranen binnenhouden
Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heilige berg doen wonen?
Wie zijn wij dat wij zouden weten de oorsprong van wat leven is,
Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Wil dan geven, dat ons leven
Wil, God, hun valse list beletten! Doe vallen hen in eigen val
Wil mij als de nacht nabijkomt
Wil Gij verlichten mijn ogen, dat ik niet slaap ten dode.
Wiens heerschappij geen einde kent,
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een
Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft,
Wil je wel geloven het begin is klein, maar het zal een wonder boven
‘k Wil mij naar het kruis begeven
‘k Wil mijn hart aan Hem verpanden,
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
Wil zo ruimhartig delen
Wilhelmus van Nassouwe
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
Woedt overal op aarde het geweld,
Wonen overal … thuis
Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land
Woord ons gegeven, God in ons midden,
’t Woord was in onze mond verstomd, lag als een bleke dode.
Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias.
Woorden van ver, vallende sterren,
Wordt eindelijk wijs! Wanneer, o dwazen, staakt gij dit redeloze razen?
Wordt mijn gebed tenslotte toch verhoord
Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid!
Wij bidden ook om vrede, de aftocht van geweld:
Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden;
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Wij blijven op U hopen, uw toekomst, uw advent
Wij brengen U de druiven,
Wij danken God voor deze stem
Wij danken U die eeuwig zijt,
Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Wij danken U, Vader
Wij danken U voor hun geloof in uw verheven naam
Wij delen brood en wijn. Al waren onze zonden
Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden
Wij delen verdriet en zorgen
Wij delen. wij delen gewoon het dagelijks brood.
Wij die leven wij verwachten
Wij dragen onze gaven,
Wij gaan als ingekeerden stil door een vreemd gebied,
Wij gaan de nacht door, het duister,
Wij gaan met die ander binnen,
Wij gaan op weg, de wereld rond,
Wij gaan op weg naar Betlehem, daar ligt Hij in een stal
Wij gaan waar onze voeten gaan de weg van onze Heer,
Wij gaan waar onze voeten gaan, God zet ons op het spoor
Wij geloven allen in één God, die de hemel en de aarde
Wij geloven dat de Geest ook nog heden
Wij geloven één voor één en ook samen:
Wij geloven in de naam Jezus Christus,
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God is, de enige.
Wij hebben een sterke stad,
Wij horen helder het geluid
Wij houden ons bereid om te ontvangen
Wij keren allen tot U weer, beminde Heer
Wij keren naar Jeruzalem,
Wij kiezen voor de vrijheid
Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest
Wij komen als geroepen
Wij komen hier ter ere van uw naam
Wij kunnen wel bij Hem verwijlen
Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt,
Wij liggen met de ogen dicht,
Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm
Wij loven, Heer, U in uw huis, ons hart is in uw liefde thuis.
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Wij mensen, arm en zondig,
Wij moesten het maar wagen –’t is wel het wagen waard!Wij moeten Gode zingen, Halleluja, de Heer van alle dingen
Wij moeten Gode zingen, halleluja, om alle goede dingen
Wij moeten kiezen voor U,
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
Wij offerden aan goden ons leven en ons bloed,
Wij prijzen God met hart en ziel
Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus.
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
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Wij staan geschreven in zijn hand,
Wij sterven aan uw goedheid,
Wij stuwen wel met vrome wensen
Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,
Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem,
Wij trekken maar verder, voetje voor voet,
Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten wij wel wat leven is
Wij vieren ’t feest van Pasen weer, en brengen alle lof en eer
Wij vieren vandaag het feest van het verschijnen van de Geest
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Wij vinden een open groeve.
Wij wachten op de Geest beloofd de Geest van kennis hulp en troost.
Wij wachten op de heilige Geest als adem van het leven zelf
Wij wachten op de heilige Geest als duif die hart en ziel doorstraalt
Wij wachten op de heilige Geest als Geest die zeven gaven brengt
Wij wachten op de heilige Geest als krachtig, dansend v lammenspel
Wij wachten op de heilige Geest als taal die mensentalen bindt
Wij wachten op de heilige Geest als wolk nabijheid overdag,
Wij wachten op de heilige geest als wijsheid die ons inzicht geeft
Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt,
Wij wachten op de koning; zijn ster is al gezien.
Wij wachten op licht, maar het blijft donker
Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd,
Wij wachten U, o zon, het duister duurt zo lang,
Wij werden nieuw geboren
Wij weten het nu zonneklaar:
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
Wij willen zingen dat Hij leeft,
Wij wijden U de schoven,
Wij zagen God verloren staan, zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste
Wij zagen lammen op het feest, dansen en opgetogen.
Wij zagen mensen teer en fier, bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen rijken diep ontdaan, konden zichzelf niet geven.
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid a den dag!
Wij zegenen U, Vader, als gastheer in de kring
Wij zegenen U, Vader, vanwege de heilige wijnstok David, uw knecht,
Wij zegenen U, Vader, vanwege het leven en de kennis,
Wij zien alleen nog maar water en wind.
Wij zien het beloofde land,
‘Wij zien het vol verbazing aan, halleluja, halleluja,
Wij zingen door de tranen heen,
Wij zingen een loflied voor Hem die ons door de nacht zal bewaren,
Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid
Wij zingen samen van uw gloria
Wij zoeken hier uw aangezicht.
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here,
Wij zongen met zijn allen uw lof als uit één mond,
Wij zullen leven, God zij dank,
Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid
Wij zullen zingen, juichen, gelukkig zijn. Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet
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Wij zijn aaneengevoegd bedacht met uw genade,
Wij zijn hier in zo grote nood,
Wij zijn hier op het grote feest met grote vreugd tezamen,
Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur.
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
Wij zijn in U begraven, wij staan met U rechtop.
Wij zijn zijn voetstap nagegaan, zijn liefde leidde ons voort.
Wijk, werkers van het kwade! De Heer heeft in genade
Wijs dan, Heer, mij uw eeg, leid mij op het pad dat niet afwijkt.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten,
Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden, wiens mond
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
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Zaad van God, verloren in de harde steen
Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste
Zacheüs gaat met Jezus mee,
Zacheüs, waarom schuil je weg,
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
Zal een moeder haar kleine vergeten, of een vrouw ooit de vrucht van
Zal er ooit een blijvend heden
Zal er ooit een dag van vrede,
zal het kwaad e niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.
Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd
Zalig de man die op de Heer vertrouwt, geen acht slaat
Zalig naar ziel en zin
Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
Zalig wie niet getwijfeld heeft, niet ziet en toch zich overgeeft
Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.
Ze moest klagen, ze moest rouwen
Ze pleit voor vrede met verstand:
Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God
Zee, waar het wemelt van leven, grote gedrochten en klein gekrioel;
Zeeën en stromen, beek en rivier, klap in je handen, bruis van plezier.
Zeeën kunnen het door het bruisend geluid van golven in de branding:
Zeg tot de volken: Hij aanvaardde de heerschappij. Zo staat de aarde
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Zeg eens herder, is het lief en schoon?
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
Zeg ons, welk voordeel heeft een mens, van al zijn streven?
‘Zeg Petrus, Hij is opgestaan! halleluja, halleluja,
Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
Zegen de Heer, u allen die de dienst van de Heer verricht
Zegen de levende, nacht aan nacht.
Zegen Hem, gij zon en maan,
Zegen, Israël, de Heer, priesters, loof zijn majesteit,
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem
Zegen ons, Algoede,
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Zegen ons met het licht van uw ogen
Zegen ons met verwondering
Zegen ons vannacht, zegen ons vannacht,
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen
zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw
Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Zelf zal Hij de schenker zijn, de schenker zijn en Hij dwingt
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest
Zelfs door een dal van diepe duisternissen waar ik het licht der levenden
Zend ons een engel ieder uur
Zendt Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: het gelaat van de aarde
Zend ons een engel in de nacht
Zend ons een engel met uw licht
Zend ons in hem de zekerheid
Zend uw adem en wij worden herschapen, schenk aan de aarde een nieuw
Zend uw adem, wend de steven,
Zend uw Geest, uw liefde, God,
Zend uw regen uit de wolken
Zeshonderd jaar is Noach oud,
Zet nooit uw hart op geld of goed, zie toe dat gij geen onrecht doet,
Zeven is voldoende, brood en vis,
Zeven is voldoende, toen en nu,
Zeven was voldoende, vijf en twee
Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank, rechtvaardig is uw wet en mij
Zeventig, tachtig jaren mensenleven, is dat, o Heer, om hoog van op te
Zie, aller ogen zijn op U gericht, Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Zie de Jodenkoning! Woorden
Zie de mens die in zijn lijden
Zie, de stad van vrede komt ons tegemoet.
Zie de sterren aan de hemel
Zie de takken aan de bomen
Zie de wijzen, hoe ze reizen,
Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
Zie, gekerkerd in verlangen, balling ver van waar gij woont,
Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan.
Zie Heer hoe wij gevangen zijn,
Zie het gezicht van deze Drie:
Zie, Heer, hoe zij uw volk verdrukken, uw erfdeel haast aan U ontrukken.
Zie hoe de schrik hen eensklaps overmant:
Zie hoe ik uw vermaningen bemin; wil mij goedgunstig tot het leven
Zie ik de zon, zie ik de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan!
Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog geschapen pracht,
Zie, kinderen zijn een gave Gods, waarmee de moeder wordt beloond,
Zie, koning Jezus, hoe zij staan gewapend tot de tanden
Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.
Zie mij, geef mij antwoord, Heer, Gij zijt toch mijn God
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
Zie mij weer aan,
Zie mijn leven, Heer, verkwijnen en als ijle rook verdwijnen.
Zie, mijn leven is bezweken en zal breken
Zie naar de boom, die leeg en naakt
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Zie niet meer om, de bedding der geslachten heeft zich verlegd,
045 : 6
Zie, o God, de trotse bende die mijn leven tracht te schenden,
086 : 6
Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer!
025 : 8
Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
486 : 4
-Zie, Thomas mijn doorboorde zij, mijn handen, voeten allebei,
620 : 8
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen van ’t zelfde huis als broeders 133 : 1
Zie toch naar ons om, zie toch naar ons om,
257 : 5
Zie, uit de moederschoot van ’t morgengrauwen brengt u de bloem van
110 : 3
Zie van uw hoge hemel neder, dat onze aanblik U vertedert,
080 : 6
Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
637 : 4
Zieke vogel, vleugellam viel je uit de bomen,
957 : 1
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
376 : 1
Ziet gij de maan? De schone
246: 3
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
478 : 2
Ziet nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
661 : 3
Zing al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt.
033 : 2
Zing dan de Heer, stem allen in met ons die God lof geven
654 : 6
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven,
169 : refrein
Zing een lied voor de Ene,
153 : 4
Zing een nieuw lied, alle landen. Zing voor de Heer en verheerlijk zijn naam 096a : 1
Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd.
971 : 1
Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand. 098 : 1
Zing een nieuw lied voor God de here, zing, zing de Heer, zing, zing de Heer. 098a
Zing halleluja, hemel en aarde, zing
648 : 1
Zing halleluja, nodig de volken: drink
648 : 3
Zing het de hoge hemel rond! ’t Woord aan de dood ontsprongen
643 : 7
Zing jubilate, dat is goed, vogels en vissen, licht en water,
652 : 2
Zing jubilate voor de Geest, offer de vogel Geest uw adem,
652 : 4
Zing jubilate voor de Heer, hemel en aarde, loof uw Vader,
652 : 1
Zing jubilate voor de Zoon, dat Hij de hemel heeft verlaten,
652 : 3
Zing maar en bid, en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen. 905 : 4
Zing mee, wij zij door deze Drie
706 : 3
Zing met de psalm: geen woord is er gebroken 587 : 6
Zing met een juichende stem,
659 : 2
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft.
146 : 1
Zing nu de Heer! Hij is getrouw. Ook als wij niet meer hopen,
643 : 5
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, maakte de nacht tot morgen.
643 : 1
Zing nu de Heer, stem allen in met ons die God lofzingen,
654 : 1
Zing nu mede met Maria,
472 : 3
Zing nu verheugd een vrolijk lied,
309
Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode,
645 : 1
Zing van de Geest, de adem van het leven,
304 : 3
Zing van de Vader die in den beginne
304 : 1
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen
304 : 2
Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied! Zing voor de Eeuwige,
096b : refrein
Zing voor de heer bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.
098f : 5
Zing voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang
655 : 1
Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan;
098d : 1
Zing voor de Heer een nieuw lid: wonderen heeft Hij verricht.
098f : 1
Zing voor de Heer op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze
096 : 1
Zing voor God een nieuw lied, want wonderen heeft Hij gedaan.
098f : Antifoon B
Zing, zing om beurt om Hem te danken, ontlok de lier de schoonste klanken 147 : 3

Zingen wij God onze lof: wij loven U,
Zingen wij van harte zeer,
Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,
Zittend in het gras, leunend tegen bomen,
Zo aan dood en graf prijsgegeven hef ik tot U mijn smachtend oog.
zo blakende van minne
Zo dor en doods,
Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis,
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots in wie geen onrecht is.
Zo ging Jona toch gehoorzaam
Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen,
Zo hangen zij en levend dood ook wij,
Zo hebt Gij alles geschapen; het was zeer goed, toen Gij het bezag.
Zo heeft Hij gesproken tot wie voor ons leefden,
Zo heeft uw prins aan u zijn welgevallen hij is uw heer, die gij te voet
Zo heeft zich toen des Heren toorn verheven, omdat zij geen vertrouwen
Zo helpt Gij God, uw knecht, en houdt zijn paden recht
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem
Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door,
Zo is de Heer een knecht geworden en tot de bodem toe gegaan
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,
Zo is ons God verschenen
Zo kwam Jona uit het donker,
Zo komt jouw leven aan het licht
Zo kwamen Jakob en zijn zonen als gasten in Egypte wonen.
Zo ongelegen komt zijn woord,
Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Zo spreekt de Heer en opent zijn geding: Hoor nu, mijn volk
Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen, u ziet mijn oog, waarheen
Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
Zo staat het voorgeschreven, zo is het steeds voorzegd,
Zo teder als een mens kan zijn,
Zo valt een lange weg ons licht,
Zo velt de zeis de korenaren,
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Zo voert Gij uit uw wijze plan
Zo wil ik leven: eenvoudig en klein,
Zo wordt God in glans gekend: Hij, het licht van ons verlangen,
zo zal de komst zijn van Gods Zoon, Hem die de Zoon des mensen is,
Zo zal ik naar Gods woning gaan en buigen voor zijn groot gezag
Zo zal ook wie het onrecht
Zo zal mijn hart zich voor de Heer vrolijk verhogen tot zijn eer,
Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De rechter rijdt de wereld binnen.
Zo zinge al wat zingen mag,
Zo zult Gij ons terzijde gaan,
Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden al de dagen mijns levens.
Zo’n heel klein zaadje dat vang je in je hand
Zo’n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,
Zo’n heel klein zaadje is Gods koninkrijk;
Zo’n heel klein zaadje is liefdevol gepoot.
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Zo’n heel klein zaadje wordt wakker van het licht.
Zoals bomen mensen tonen
Zoals de cederbomen hoog op de Libanon. staan bij de levensbron
Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal hij komen en in die dagen
Zoals de halmen buigen in de wind
Zoals de regen onverwacht een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
Zoals de zeebodem bedekt is met water,
Zoals de zon komt met zijn zegen
Zoals dit brood, dat wij breken,
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
Zoals een hert naar water smacht,
Zoals een hert reikhalst naar levend water, zo wil ik, God, met heel mijn
Zoals een maagd die wordt gevraagd
Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd,
Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons
Zoals gesproken ooit bij monde van profeten
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
Zoals het daglicht te middernacht zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
Zoals het graan, verzameld tot de oogst
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
Zoals het witte bliksemlicht dat in het oosten is ontstaan
Zoals ik ben, dat ik uw naam
Zoals ik ben, in U te zijn
Zoals ik ben, ja, dat ik dan
Zoals ik ben, kom ik nabij,
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
Zoals ik ben, verdoofd, verblind ,
Zoals sterren mensen mensen
Zoals ten einde toe de mensen twee aan twee
Zoals van meet af aan een mens geen antwoord vindt,
Zodat de dank, U toegezonden,
Zoek de wegen van de wijsheid die de schepping dansen groet,
Zoekend naar brood lijden wij honger,
Zoekend naar licht, hier in het duister,
Zoekend naar rust zijn wij vol zorge
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
Zolang als ik op aarde leven zal
Zolang de mensen woorden spreken,
Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht,
Zolang er mensen zijn op aarde,
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht,
Zolang, o God, houd ik nog hoop. Ik ben U toevertrouwd.
Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
Zomaar een dak boven wat hoofden,
Zomaar te gaan met een stok in je hand, zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, altijd maar lopen,
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? Altijd maar banger,
Zon om de dagen te voeden, maan om te hoeden over de nacht,
Zon en maan en sterren gaan koninklijk hun vaste baan.
Zonder uw geheime gloed
Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd,
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Zonne en maan, water en wind,
Zonnige, moederlijke Geest,
Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zoon van God en zoon van David, priester zonder waardigheid
Zou Gij ooit mij te schande maken? Nee, voor allen die op U wachten
Zou Hij die al wat leeft heeft laten groeien, die beken uit de steenrotsen
Zou ik niet haten, die U haat, de wijsheid van uw weg verlaat
Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Zou ik ooit je vergeten, zou ik ooit je verlaten?
Zou de Heer zijn volk verstoten? Heeft de toorn zijn hart gesloten?
Zou ooit een vrouw vergeten ’t kind dat zij in zich droeg,
Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Zovelen zochten naar geluk - God toon uw lichtende gelaat,
Zover als het oosten van het westen vandaan is, zover van ons af werpt Hij
Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed.
Zuivere vlam, verdrijf met je licht de schaduw van de dood
Zult Gij het licht vergaren dat hier ten einde gaat
Zuster wijsheid, kom en help ons, voed wie nieuw geboren wordt.
Zwaai de takken heen en weer: zegen en vrede voor de Heer!
Zwijg niet, o God, verhef uw woord, laat niet de vijand ongestoord
Zwijgend in de eigen schuld duchten wij het duister.
Zij bloeien zo uitbundig, zij zingen overluid
Zij blijven naar uw ordinantie staan, hemel en aarde, want zij zijn uw
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
Zij dacht aan de engel, aan zijn profetie.
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
Zij die bevrucht zijn door het kwade gaan zwanger van verkeerde daden,
Zij. die gebonden zaten
Zij die in boeien lagen van duisternis en dood,
Zij die op U hopen, worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die
Zij die zich als eersten buigen over leven in haar schoot
Zij fluisteren saam, de horde die mij haat: ; ‘Hij ligt, hij ligt voorgoed!
Zij gaan op naar de stad van de vrede,
Zij gaan te gronde die de Heer bekrijgen. Groen is hun gras,
Zij gaan U tegemoet, Gij geeft hun taal en teken,
Zij gingen voort, beveiligd door zijn vrede, God liet hen in zijn heilig land
Zij hebben gevonden het kind door God gezonden,
Zij hebben Gods bevel veracht, de heidenen niet omgebracht,
Zij hebben hoog de wapens opgestoken, spannen de boog,
Zij hebben immer van mijn jeugd af aan. zo zegge Israël, zij hebben immer,
Zij hebben mij een valstrik uitgezet, maar God bevrijdt mijn voeten
Zij hebben roekeloos hun lot verbonden aan een vreemde god,
Zij hebben zich als kinderen misdragen, zij hebben Gods geduld bestormd
Zijhelden voor ’t gewaande heil hun zonen en hun dochters veil,
Zij is een vrouw van naam in Israël,
Zij keek naar de Zoon die de Vader ons gaf
Zij klaagden eindelijk God hun nood, die in zijn liefde wondergroot
Zij liepen Mozes achterna met bittere klacht bij Meriba.
Zij lopen rond met hoon en spot, zij lachen om ons bitter lot.
Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan,
Zij moeten met Hem lijden en met Hem levend zijn
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Zij mijn zingen: doortocht geven aan uw overzijdse stem,
914 : 2
Zij naderden bezorgd het graf, halleluja, halleluja,
617 : 5
Zij ontmoeten de levende Here,
729 : 4
Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, gerechtigheid en vrede 085b : 2
Zij ontmoeten hun dierbare vrienden,
729 : 3
Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
731 : 2
Zij riepen tot U en Gij waart hun uitkomst,
022a : 3
Zij roemen in uw koningschap, o Heer, zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 145 : 4
Zij rusten op de adem van God, die ademend
979 : 2
Zij scholen samen als ik lijd, over mijn leed zijn zij verblijd.
035 : 5
Zij slapen en ontwaken als in een ogenblik.
759 : 2
Zij spreken toch van vrede niet, maar zij beogen ons verdriet.
035 : 7
Zij tartten steeds weer Gods geduld. Zij zonken weg in eigen schuld.
106 : 19
Zij tierden in de woning van uw heil, daar hebben zij hun vaandels
074 : 3
Zij trokken op mijn rug met harde nijd hun lange voren, ploegden diepe
129 : 2
Zij trokken uit als Abraham, door God de heer geroepen
728 : 2
Zij vliegen zo voortvarend, zij wiegen in de wind
979 : 10
Zij volgden het teken, de dagen werden weken,
520 : 2
Zij wandelen op aarde, zij zijn in de hemel,
752 : 5
Zij wilde dat Hij haar kon horen, haar kreet
583 : 2
Zij wilden naderen tot hun Heer, zij eisten dat Aärons eer,
106 : 7
Zij zag wat Hij heeft geleden
573 : 7: ‘
Zij zeggen: ‘Laat ons strikken spannen, geen ziet ze, geen die ons verraadt!’ 064 : 2
Zij ziet de jongen weggaan, Hij zoekt een nieuw verband.
740 : 2
Zij zien terug op de groenende aarde
729 : 2
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
701 : 1
Zij zouden met Hem waken, maar wakker bleef er géén,
570 : 2
Zij zullen allen op de dag des Heren,
678 : 7
Zij zullen de wereld bewonen, zij namen het wonder ter hand,
763 : 1
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cimbalen 087 : 4
Zij zullen vruchten dragen voor ’s Heren heiligdom tot in hun ouderdom
092 : 8
Zij zullen weer zingen van vreugde,
454 : 2
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
701 : 2
Zij zwermden om mij heen als bijen, zij waren dreigend om mij heen.
118 : 4
Zij zijn ontelbaar, die uit kwade trouw zonder erbarmen totterdood
069 : 2
Zij zijn tot wolven ons geworden, een wilde, felbeluste horde;
044 : 6
Zij zijn ‘t, wier voet op vallen staat, wier weg in ’t ongewisse gaat.
073 : 7
Zijn adem baande ons een pad
169 : 4
Zijn arm verstoot met kracht
157a : 3
Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid
111 : 2
Zijn dood gedenken wij,
407a
Zijn Geest wil in mij wonen, Hij richt mijn wens en wil,
902 : 3
Zijn goede naam wordt nooit te schande, zijn recht is veilig in Gods handen. 112 : 2
Zijn heilig lichaam, in de dood gegeven,
375 : 2
Zijn intocht werd tot teken, tot hoeksteen van het recht;
552 : 2
Zijn macht heeft Hij in ballingschap gezonden bij volken die zijn naam
078 : 22
Zij naam is Simon Petrus,
532 : 6
Zijn naam staat vaster dan in steen gegrift in Gods gedachtenis,
960 : 3
Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel.
072a : 4
Zijn onvergankelijk testament:
322 : 3
Zijn onze lampen wel gereed
751 : 4
Zijn oordeel zond Hij alom in den lande/ Hij hield de leidsels van zijn toorn 078 : 17

Zijn recht houdt stand, niets kan hem deren, zijn goede naam is hoog in ere, 112 : 5
Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd,
871 : 3
Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd en zijn verbond staat voor altijd,
111 : 5
Zijn trouw duurt voor tot in lengte van dagen.
117c : 3
Zijn vrouw, dat is Abigaïl,
172 : 2
Zijn woord is geen woord als van mensen. Het is bevochten gelouterd in
012a : 4
Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,
271 : 2
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
1001 : 2
Zijn woorden ploegen door mijn grond.
831 : 3
Zijn zwijgen voor de rechter
581 : 3
Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart?
043 : 2
Zijt Gij de levende, wees hier aanwezig
596 : 4
Zijt Gij het, Heer, die weet wanneer wij ooit zullen herleven?
610 : 3
Zijt Gij het, Heer, die komen zal of moeten wij een ander verwachten
025b : 2
Zijt Gij mijn God,
155 : 1
Zijt Gij van wie gesproken is
446 : 3
Zijt Gij waarop de wereld wacht
446 : 1

