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Register op beginregels en liedtitels
De gecursiveerde regels betreffen liedtitels. Veel titels beginnen met het voorzetsel van ‘Van’, waar-
door bij dat woord een nieuw alfabet te vinden is.

A solis ortus cardine .........................................
Aan wie ons reeds zijn voorgegaan ...............
Abel was een herder .........................................
Abide with me ....................................................
Abram is geroepen ......................................... 
Acclamatie op de lezingen .............................., 
Ach bleib mit deiner Gnade ............................
Ach, Mozes is verdreven ............................... 
Ad coenam agni providi ....................................
Agnus Dei .........................................................., 
Agnus Dei, Gloria en  ..................................... 
Al wat er nodig is ............................................ 
Al wie het woord zal horen .......................... 
Alle goede gave .....................................................
Allen zo gij zijt geschapen ...............................
Alles wat over ons geschreven is ............. , 
Als Daniël tussen de leeuwen ...................... 
Als die koning zal verschijnen ..................... 
Als gij er zijt ..................................................... 
Als kinderen nieuwgeboren ............................
Als koning opgetreden .................................. 
Attende Domine ...................................................
Audi benigne conditor ........................................
Aurora lucis rutilat .............................................
Awake my soul and with the sun ...................
Behouder en bevrijder ................................... 
Benedictus (lofzang van Zacharias) .............
Benedictus (tafelgebed) .......................................
Benedictus, Sanctus met (tafelgebed) ..........., 
Bij God is geen schijn of schaduw .................
Bij het vallen van de nacht ............................ 
Blijf bij ons, uw genade.................................. 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt ... 
Blindelings, broeders, werden wij gedreven ... 
Brompton Oratory ............................................
Cantate ..................................................................
Credo ........................................................................ 
Christe redemptor omnium  ..........................
Christe redemptor omnium  ........................
Christus heeft voor ons geleden .....................
Christus naar wie wij heten .............................
Conditor alme siderum ....................................
Da nun der Tag uns geht zu end ....................
Da pacem, een gebed om vrede ......................
Daar is de ark van Noach .................................

Dag Sinte Geerte ............................................ 
Dankzegging .........................................................
Dat uur tussen nacht en morgen ....................
De aarde is van God alleen ........................... 
De aarde is vervuld .................................... , 
De aarde was gesloten ................................... 
De bakker en de schenker ............................. 
De boom van goede vrucht .......................... 
De brief van Jeremia aan de ballingen .........
De bruid heeft in haar ogen ......................... 
De dag staat in de ochtend ........................... 
De dageraad gaat stralen ..................................
De deuren van de tijd .......................................
De dieren zijn geschapen .............................. 
De doden zijn begraven ................................ 
De doden zijn bescheiden ............................ 
De eersten zijn de laatsten ............................ 
De engelen van het kwaad ............................ 
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan ... 
De Heer zal ons bevrijden ...............................
De hemel is opengesprongen ....................... 
De koning heeft gebeden .............................. 
De koning heeft gedroomd .......................... 
De koning Melchisedek................................. 
De koning van de vrede ...................................
De laatsten worden de eersten .................... 
De lente is gekomen ....................................... 
De man die uit den vreemde ........................ 
De mensen zijn geschapen ..............................
De messiaanse mare .............................., 
De mond der aarde spreekt .............................
De poort gaat dicht, de poort gaat dicht ......
De schapen alle honderd .............................. 
De schenker en de bakker ............................. 
De schepping bestaat in tweeën .................. 
De schepping heeft ontvangen .................... 
De stad waar ik ben geboren ........................ 
De stem die mij het leven gaf ....................... 
De stenen ontgonnen .........................................
De stilte zingt u toe, o Here ......................... 
De strijd is uit, het pleit beslecht ...................
De stroom van de genade ............................. 
De toekomst van de Heer is daar ...................
De toren van de vromen ............................... 
De vader is de toekomst ................................ 
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De vader van ons leven ................................. 
De vissen scholen samen .............................. 
De vogels van de bomen ............................... 
De vrijheid is voor de mensen ..................... 
De vrijheid smaakt naar pijn .........................
De ware kerk des Heren ................................ 
De winter is vergangen .....................................
De zee is overstelpend ................................... 
De zon is tienmaal opgestaan ...................... 
De zon, de maan en de sterren .................... 
De zonen van de vader .................................. 
Dejlig er jorden ...................................................
Dertien verzen over Jozefs ongeluk ................
Des ochtends als het licht ontstaat ............. 
Die dag zal komen .......................................... 
Die licht geeft aan het oog ............................ 
Die meent te staan zie toe dat hij niet valle 
Die ons vanouds zijn voorgegaan................ 
Die op de troon zat zeide .............................. 
Die vroeg zijn aangeworven ............................
Dit huis, gereinigd en versierd ..................... 
Dit is een lied van Noach .................................
Dochter van Sion ...............................................
Doxologisch .........................................................
Draagt elkanders lasten ................................. 
Drempelgebed .......................................................
Een dubbellied van veertig regels .....................
Een lied van verlangen .....................................
Een lied ver boven mijn macht .......................
Een lied voor Sint Vitus....................................
Een lied voor Willibrord ..................................
Een lofzang van verlangen in de trant van het 
credo ......................................................................... 
Een mens te zijn op aarde ................................
Een moeder van ons allen ................................
Een nieuw lied op de God van Israël ............
Een oud geding ...................................................
Een paaslied bij de doop ....................................
Een psalm van Jona ..........................................
Een rijmbrief aan Sinte Gertrudis ................
Een rijsje voortgekomen ............................... 
Een Rozendaals kerklied ..................................
Een stem die niemand stuit .......................... 
Een vader had twee zonen ............................ 
Een vader in den vreemde ............................ 
Een vaste burcht is onze God ...................... 
Een vuur dat niet verteert ............................. 
Een zaaier ging uit om te zaaien .....................
Eer zij God in onze dagen ............................. 
Effata ....................................................................
Egypte, grote moeder .................................... 

Ein feste Burg  ...................................................
Ein feste Burg  ..................................................
Ekklesia, een lied van de paasgemeente ........
Elia, een lied .........................................................
Engelenzang ..........................................................
Epifanie ................................................................
Er gingen twee tezamen ................................ 
Er komt een schip gedreven ......................... 
Er staat een boom geplant ............................ 
Er zal geen huis bestaan ...................................
Er zijn er die geloven ..................................... 
Ere zij aan God de Vader .............................. 
Es ist ein Ros entsprungen ...............................
Es wolle Gott uns gnädig sein  ........................
Es wolle Gott uns gnädig sein  .......................
Ester, een lied ......................................................
Esto mihi ................................................................
Eternal father, strong to save ..........................
Exaudi ..................................................................
Far-shining names from age to age ...............
Fight the good fight ............................................
Finita iam sunt proelia ......................................
For all the saints ................................................
Gaudete ...............................................................
Gebed ...................................................................
Geboren zijt ge ...................................................
Gedenk de wet van Mozes, van mijn knecht ... 
Geen kracht meer om te leven .................... 
Geloofd en gezegend zij onze Heer ............ 
Geloofd zij onze God die ons het leven geeft ... 
Getogen uit een moederschoot ......................
Gij die de goede herder zijt .............................
Gij die de ster van David zijt ........................ 
Gij dienaars aan de Heer gewijd .................. 
Gij gaat voorbij ..................................................
Gij hebt met uw brede gebaren ................... 
Gij hemelhoog verheven ............................... 
Gij kent de stille doden ................................. 
Gij komt geen uur te vroeg ..............................
Gij volgt ons uit Jeruzalem ........................... 
Gij werken des Heren, zegent de Heer ..........
Gij wortel van de takken ............................... 
Gij zijt de goede herder ....................................
Gloria, klein (Engelenzang) ................................ 
Gloria en agnus Dei ..........................................
Glory be to God the father ..............................
Glory to thee, my God, this night...................
God die ons leest in spiegelschrift .............. 
God heeft Abraham verkoren .........................
God heeft de mens geschapen ..................... 
God heeft een kring getrokken .................... 
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God moge ons ten goede zijn .........................
God richt zich op, de vijand vlucht ............ 
God staat in ’t midden van de goden .......... 
God wordt geëerd in Israël ........................... 
God zendt een middelaar ............................. 
God zij geloofd uit alle macht ...................... 
God, gij zijt niet te rijmen met het lot ....... 
Gods adem die van boven kwam ................ 
Gods genade is verschenen .......................... 
Gods goedheid houdt ons staande ............. 
Guide me, o thou great redeemer ..................
Halleluja! Prijst God en zingt ....................... 
Hanna, een lied ..................................................
Hark the herald angels sing .............................
Hark the sound of holy voices .........................
Heel de aarde zal zich buigen ...................... 
Heer God, gij allerhoogste ............................ 
Heer, denk aan David en zijn eed ................ 
Heer, voor uw adem bevreesd ..................... 
Heilig zijt gij, o Here Here .................................
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig .....
Heilige God, geprezen zij .................................
Henoch heeft gewandeld .................................
Herders, hoort, ik deel u mede .................... 
Herodes, de koning Herodes ....................... 
Herodes, vijand niets ontziend .................... 
Herodes, wrede koning ................................. 
Het brood wordt aan tafel gebroken .............
Het brood, het goede brood ......................... 
Het eerste van alle geheimen ..........................
Het einde aller dingen is nabij ..................... 
Het ene boek is over ...................................... 
Het harnas van de Heer ................................ 
Het heil van de dieren ......................................
Het hoge woord der eeuwen ........................ 
Het hooglied van de koning ......................... 
Het licht dat weer opnieuw begon .............. 
Het lied Cantemus ............................................
Het lied Populus Sion .......................................
Het lied van de drie mannen in het vuur ......
Het lied van de zeven geheimen .......................
Het lied van tweeërlei .......................................
Het lied van vier vaders .....................................
Het lofgebed van Ester ......................................
Het lofgebed van Mordechai ...........................
Het pad van de rechtvaardige is effen ........ 
Het viel eens hemels dauwe ............................
Het waren tien geboden ...................................
Het water is bekend ....................................... 
Het water stroomt onder de maan.............. 
Het water van de grote vloed ..........................

Het water wijd en zijd ................................... 
Het woord ligt in de boeken ......................... 
Het woord van het begin .............................. 
Hier is de duif van Noach ............................. 
Hier staan wij samen op een rij ......................
Hij is de bestevaer..............................................
Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn ............... 
Hoe was zijn hart bedroefd in hem ............ 
Hoe zullen wij ons houden in het huis ....... 
Holy, holy, holy! Lord God almighty ................. 
Hoog aan de tijd ..................................................
Hoor de herders, hoe ze hem loven ............ 
Hoor, de engelen zingen de eer ................... 
Hoor, een heilig koor van stemmen ............ 
Hosanna .................................................................
Hostis Herodes impie  .....................................
Hostis Herodes impie  ....................................
How sweet the name of Jesus sounds ............
Ik hoor een stem verluiden........................... 
Ik riep in mijn nood tot de Heer ................. 
Ik sla mijn ogen op en zie ............................. 
Ik stap de stenen treden op .......................... 
Ik weet van een vogel..................................... 
Ik zag een engel komen ................................. 
Ik zag een grote witte troon ......................... 
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen .... 
Ik zag een nieuwe hemel ..................................
In ’t midden van de tijd ....................................
In Kanaän, dat heilig land ............................. 
In u zijn wij begrepen .......................................
Jakob is gekomen ............................................ 
Jeruzalem mijn vaderstad, mijn moederhuis ... 
Jeruzalem, gij stad hoog op de berg ...............
Jesu nostra redemptio .......................................
Jezus, ons aller toeverzicht ........................... 
Jona, waar ga je heen ..................................... 
Jona, waar moeten we heen ......................... 
Jozefs veelvervige rok .................................... 
Jubelt God ter eer ........................................... 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt ............... 
Kerstlied ...............................................................
Kinderen in een grote kring ......................... 
Kinderen in een kring .......................................
Klaaglied voor Cantate ......................................
Klein gloria (engelenzang) ..................................
Klein Pasen ...........................................................
Kom heden tussenbeide ................................ 
Kondigt het jubelend aan.................................
Kyrie .......................................................................... 
Kyrie en gloria ............................................... , 
Kyrie, gloria en halleluja .................................
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Laat een fontein opspringen, levend water 
Laat Israël nu zeggen blij van geest ............ 
Laat komen, Heer, uw rijk ............................ 
Laat zo uw gezindheid zijn ..............................
Lied voor de gedachtenis des Heren  .............
Lied voor de gedachtenis des Heren  ............
Lieve Heer, gij zegt ‘kom’ en ik kom ........... 
Litanie der zaligsprekingen .............................
Litanie voor zondag Rogate ...............................
Lofzang .................................................................
Loof de koning, heel mijn wezen ................ 
Magnificat ...........................................................
Maranata ............................................................
Men zal het rijk niet binnengaan ................ 
Mensen, wij zijn geroepen om te leven ..... 
Messias van ons allen .................................... 
Met de boom des levens ..................................
Met luider stem breng ik de koning hulde 
Met ons lijf gelezen ............................................
Met Pasen dan is het koren rijp ................... 
Mij roept een stem ......................................... 
Mijn liefste is gekomen ................................. 
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen....... 
Mijn ziel verheft Gods eer ............................ 
Misericordia Domini  .......................................
Misericordia Domini  ......................................
Moge de Heer u antwoord geven ................ 
Na veertig dagen vasten ...................................
Naam van Jezus  ................................................
Naam van Jezus  .............................................
Naam van Jezus die ten dode ..........................
Naam van Jezus, nu verheven ...................... 
Namen als sterren in de nacht ..................... 
New every morning is the love ........................
Niemand die u verstaat ................................. 
Niemand kan twee heren dienen tegelijk .. 
Nooit kan ik mij verzoenen met de dood .. 
Nu deze dag ten einde gaat........................... 
Nu heeft de Heer gebroken .............................
O Babylon, o Babylon .................................... 
O eeuwige Vader, sterk in macht ................. 
O gij die onze koning zijt .............................. 
O gij hemelen, geeft nu dauw ...................... 
O God onze Vader, wij spellen uw lof .............
O God van Jozef, leid ons verder ................. 
O God, ge zijt een god van het vuur ........... 
O God, keer u om naar ons toe ........................
O God, wij loven u ......................................... 
O Heer die overwint ...................................... 
O Heer mijn God, ook deze nacht .............. 
O Heer, dit is een wonderboom .................. 

O Heer, hoe zijt ge daar................................. 
O Heer, ik ben uw knecht ............................. 
O Heer, wees met uw kerk ...............................
O herder van heel Israël ................................ 
O Here, verhoor mijn smeken ..................... 
O Jezus Christus, zoon van God ....................
O Jezus wees ter plaatse ................................ 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed ................. 
O kostbaar kruis, o wonder Gods ..................
O laten wij zingen een lied voor de Heer .. 
O lichaam van het woord ................................
O licht, vrolijk licht ........................................ 
O lieve Heer, geef vrede ................................ 
O mensen, hoort wat is geschied ...................
O Schepper goedertieren .................................
O stem die in den aanvang sprak ................ 
O trooster, heilige Geest ..................................
O vrolijk levenslicht ....................................... 
Oecumenisch ordinarium ................................... 
Offertorium ............................................................. 
Ontsloten is de mond .................................... 
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan ......... 
Op aarde plant het kwaad zich voort ......... 
Op de berg van het verbond ...........................
Op de Goede Vrijdag ..........................................
Op de Stille Zaterdag .........................................
Open uw hart en luister naar mij ................ 
Open uw hart .....................................................
Over het voorgangerschap ...............................
Petrus heeft hij opgedragen ............................
Phoos hilaron  ...................................................
Phoos hilaron ..................................................
Praise for the fountain opened .........................
Praise, my soul, the King of Heaven  .............
Praise to the holiest in the height .....................
Psalm  -  
Huldigingslied voor David, de gezalfde .......
Psalm  – Het lied van de zegetocht ......
Psalm  – Roep om recht ........................
Psalm  –  
Voor de bruiloft van de gezalfde koning .......
Psalm  – Als een kleine vogel....................
Psalm  – Een sonate ..................................
Naar Psalm  –  
Es wolle Gott uns gnädig sein ................... , 
Psalm  – Een apocalyptisch visioen ..
Psalm  – Wij zuchten en wij zingen .....
Psalm  –  
Om de militaristen te knakken ......................
Psalm  – Ballade van de exodus .....
Psalm  – Doe ons opstaan .....................
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Psalm  – Honing uit de rotsen.............
Psalm  –  
Sta op, o God, en richt de aarde ....................
Psalm  – Roep om rechtsherstel .......
Naar Psalm  – Van de ondergang .............
Psalm  - Een lied voor de sabbat ............
Psalm  – Overstelpend goed .........................
Naar Psalm  –  
Praise, my soul, the King of Heaven  .............
Psalm  –  
Al wie naar huis werd heengeleid ..................
Psalm  – De schoonheid van zijn heil ....
Psalm  – Zegenwens ................................
Psalm  –  
Reeds lang verzadigd van verachting............
Psalm  – Een lied van de opgang .......
Psalm  – Wingerd en olijven ............
Psalm  – De profundis ...........................
Psalm  –  
Gij en de ark van uw verbond ........................
Psalm  – Groet en wedergroet ..........
Psalm  –  
Verlaat niet wat uw hand begon ...................
Psalm  – In de spelonk ...........................
Psalm  –  
Naam van de Heer die heilig zijt ...................
Psalm  – Een lied van de nieuwe dag ..
Quasimodo geniti ................................................
Quem pastores laudavere ...............................
Red mij, o God, het water stijgt en stijgt ... 
Rijke man, gij zit gevangen ........................... 
Rock of ages ............................................................. 
Roep hun namen uit .........................................
Rorate coeli  .......................................................
Rorate coeli  .....................................................
Rots waaruit het leven welt ...............................
Rozendaals ordinarium ....................................... 
Samen op de aarde ......................................... 
Sanctus ............................................................ , , 
Sanctus met benedictus ..................................., 
See the conqueror ..............................................
Simson, een lied .................................................
Spelbreker die beslag legt ............................. 
Straks verkillen alle vuren ............................ 
Supreme motor cordium ..................................
Talloos de liederen, talloos ..............................
Te Deum...............................................................
Tegen de wind in zingen ............................... 
Ten dage des heils ................................................
Ter gedachtenis van de heiligen  
ons voorgegaan ...................................................

Ternauwernood ....................................................
0e church’s one foundation ...........................
0e labourer’s noon-day ..................................
0y kingdom come.............................................
0y kingdom come, o God ...............................
Toen Daniël tussen de leeuwen zat................
Toen Jezus kwam van de Jordaan ...................
Toen Jezus nog een jongen was ................... 
Toen Mozes was geboren ............................. 
Tot God de Heer hief ik mijn stem ............. 
Tot u, die zetelt in de hemel hoog ............... 
Totterdood terneergeslagen ............................
Tussen nacht en morgen ....................................
Twist, Here, met mijn twisters .................... 
U loof ik, Heer, met hart en ziel .................. 
Uit diepten van ellende ................................. 
Uit nacht en ontij komen wij ............................
Uit Oer is hij getogen .......................................
Van Abraham en de priester-koning uit  
de vredesstad ......................................................
Van Abraham, de vader der gelovigen ...........
Van Abrahams nazaat .......................................
Van Abram als broodbidder  
aan het grote huis ..............................................
Van Abram en het verbond  
met de allerhoogste ...........................................
Van Abram en lot op de tweesprong .............
Van Abram geroepen uit oer ...........................
Van Adam tweezijdig .......................................
Van Adam, te elfder ure geschapen ................... 
Van al wie u geloven ...................................... 
Van alle creaturen ...............................................
Van alle mensen deze moeder ..................... 
Van Babylon .......................................................
Van belofte ..........................................................
Van boom en vrucht..........................................
Van Daniël in de leeuwenkuil ..........................
Van de adem .......................................................
Van de berg van het verbond ............................
Van de blinde te Jericho .....................................
Van de boom des levens .....................................
Van de broederschap ........................................
Van de bruid die voor haar man versierd is 
Van de bruiloft te Kana ...................................
Van de caesar .....................................................
Van de doop in de Jordaan .............................
Van de doop ..........................................................
Van de doop, een kort lied ...............................
Van de drie mannen bij Mamre ....................
Van de duif en het lam en de vis ....................
Van de Emmaüsgangers ...................................
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Van de engel des Heren ....................................
Van de engelen van het kwaad .......................
Van de farizeeër .................................................
Van de geest der waarheid ..............................
Van de genodigden ............................................
Van de goede herder ............................................
Van de grote dag ................................................
Van de heer die een knecht werd .....................
Van de heraut .....................................................
Van de hogepriester .............................................
Van de intocht ......................................................
Van de jongen te Naïn ......................................
Van de kentering der tijden .............................
Van de kloosterroeping .....................................
Van de koninklijke tijd .....................................
Van de kwade kans ...........................................
Van de lasten ......................................................
Van de liefde .......................................................
Van de liefste.......................................................
Van de lier aan de wilgen ................................
Van de mammon ...............................................
Van de mens op aarde ........................................
Van de messiaanse maaltijd ...........................
Van de moederstad ...........................................
Van de naam en de namen .............................
Van de naam en het nieuwe begin ................
Van de nacht .........................................................
Van de nieuwe eredienst ..................................
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ....
Van de nieuwe morgen .......................................
Van de nieuwe zon ............................................
Van de nooddruft ..............................................
Van de nuchterheid ...........................................
Van de ondergang ................................................
Van de ontmoeting bij de grens ......................
Van de ootmoed .................................................
Van de opdracht der gaven ................................. 
Van de openbaring ............................................
Van de opgang  ...................................................
Van de opgang  ..................................................
Van de oude wet .................................................
Van de overwinning ............................................
Van de pelgrimsreis .............................................
Van de Samaritaanse .........................................
Van de samenleving ..........................................
Van de schaapherder Abel ................................
Van de schat in de hemel ...................................
Van de schenker en de bakker  ......................
Van de schenker en de bakker .....................
Van de schepping ...............................................
Van de slavernij .................................................

Van de stad hoog op de berg .............................
Van de sterke stad ...............................................
Van de storm op zee ..........................................
Van de strijd tussen God en het kwaad .........
Van de tabernakel ...............................................
Van de tiende melaatse ....................................
Van de toren van Babel ....................................
Van de tranen over Jeruzalem ........................
Van de twaal4arige in de tempel ...................
Van de twee broers ............................................
Van de twee zonen .............................................
Van de uittocht ....................................................... 
Van de verheerlijking op de berg ......................
Van de verwachting...........................................
Van de vijgenboom ............................................
Van de visvangst ................................................
Van de vogel duif ...............................................
Van de vogels en de bloemen  
uit de Bergrede ...................................................
Van de vorstelijke dromen ...............................
Van de wapenrusting ........................................
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