
Inhoudsopgave - 'In wind en vuur' - Alle Liederen - Willem Barnard

(NB: binnenkort in deze lijst ook info over vindplaatsen in andere liedbundels)

Nr. Titel Lit. plek Zondag of onderdeel*

1 Ordinarium Ordinarium

2 Onze hulp in de naam van de Heer Ordinarium Drempelgebed

3 O God, onze Vader (Een lofzang van verlangen in de trant van het credo) Ordinarium Credo

4 Wij dragen onze gaven (Van de opdracht der gaven, een oogstlied) Ordinarium Offertorium

5 Heilig zijt gij, o Here Here Ordinarium Sanctus

6 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig Ordinarium Sanctus

7 Van de uittocht (Uit nacht en ontij komen wij) Voorvasten Septuagesima

8 Van alle creaturen (Van Adam, te elfder ure geschapen) Voorvasten Septuagesima

9 Rots waaruit het leven welt Voorvasten Septuagesima

10 Van het werk in de wijngaard / Die vroeg zijn aangeworven Voorvasten Septuagesima

11 Van de ondergang Voorvasten Sexagesima

12 Dit is een lied van Noach (Van Noach, de vader der volkeren) Voorvasten Sexagesima

13 Van de zaaier / Een zaaier ging uit om te zaaien Voorvasten Sexagesima

14 De mensen zijn geschapen Voorvasten Sexagesima

15 Wees voor mij een beschuttende rots Voorvasten Quinquagesima (Esto mihi)

16 Van Abraham, de vader der gelovigen / Uit Oer is hij getogen Voorvasten Quinquagesima (Esto mihi)

17 Wij krijgen elkander lied (Lied voor de gedachtenis des Heren 2) Voorvasten Quinquagesima (Esto mihi)

18 Van de blinde te Jericho / Toen Jezus kwam van de Jordaan Voorvasten Quinquagesima (Esto mihi)

19 Van de pelgrimsreis / Hier staan wij samen op een rij Voorvasten Quinquagesima (Esto mihi)

20 Van de opgang [1] / Alles wat over ons geschreven is Veertigdagentijd Aswoensdag

21 Van de schat in de hemel / Waar zal uw schat zijn Veertigdagentijd Aswoensdag

22 O schepper goedertieren Veertigdagentijd Aswoensdag

23 Ten dage des heils / Zij zullen de wereld bewonen Veertigdagentijd Invocabit, eerste zondag in de Veertig dagen

24 Van veertig regels / Het waren tien geboden Veertigdagentijd Invocabit, eerste zondag in de Veertig dagen

25 Van de mens op aarde / Een mens te zijn op aarde Veertigdagentijd Invocabit, eerste zondag in de Veertig dagen

26 Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht (Elia, een lied) Veertigdagentijd Reminiscere, tweede zondag in de Veertig dagen

27 Van de berg van het verbond / Op de berg van het verbond Veertigdagentijd Reminiscere, tweede zondag in de Veertig dagen

28 Van het geduld / Christus naar wie wij heten Veertigdagentijd Reminiscere, tweede zondag in de Veertig dagen

29 De winter is vergangen Veertigdagentijd Reminiscere, tweede zondag in de Veertig dagen

30 Van het brood voor de honden / Het brood wordt aan tafel gebroken Veertigdagentijd Reminiscere, tweede zondag in de Veertig dagen

31 Het eerste van alle geheimen (Het lied van de zeven geheimen) Veertigdagentijd Oculi, derde zondag in de Veertig dagen
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32 Van een huis voor God / Er zal geen huis bestaan Veertigdagentijd Oculi, derde zondag in de Veertig dagen

33 Het viel eens hemels dauwe Veertigdagentijd Oculi, derde zondag in de Veertig dagen

34 Waar is het water dat ons laaft Veertigdagentijd Oculi, derde zondag in de Veertig dagen

35 Attende Domine / Verhoor ons, Here Jezus Veertigdagentijd Oculi, derde zondag in de Veertig dagen

36 Klein-Pasen / Weest blijde nu, in ’t midden van het lijden Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

37 Van Jeruzalem onze moeder / Een moeder van ons allen Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

38 Van het brood uit de hemel / O Jezus Christus, zoon van God Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

39 Zeven is voldoende Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

40 Wij hebben een sterke stad (Van de sterke stad) Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

41 Ik zag een nieuwe hemel (Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

42 Jeruzalem, gij stad hoog op de berg Veertigdagentijd Laetare, vierde zondag in de Veertig dagen

43 Van de tabernakel / Wat staat in de tabernakel? Veertigdagentijd Judica, vijfde zondag in de Veertig dagen

44 Van de hogepriester / Wie zal voor God verschijnen? Veertigdagentijd Judica, vijfde zondag in de Veertig dagen

45 Van Abrahams nazaat / God heeft Abraham verkoren Veertigdagentijd Judica, vijfde zondag in de Veertig dagen

46 Allen zo gij zijt geschapen (Het lied van vier vaders) Veertigdagentijd Judica, vijfde zondag in de Veertig dagen

47 Vexilla regis prodeunt / Voorop door alle tijden Veertigdagentijd Judica, vijfde zondag in de Veertig dagen

48 Hosanna / O mensen, hoor wat is geschied Veertigdagentijd Palmarum, zesde zondag in de Veertig dagen

49 Naam van Jezus [1] / Naam van Jezus die ten dode Veertigdagentijd Palmarum, zesde zondag in de Veertig dagen

50 Die in de gestalte van God (De beurtzang naar Filippenzen 2) Veertigdagentijd Palmarum, zesde zondag in de Veertig dagen

51 Van de intocht / De koning van de vrede Veertigdagentijd Palmarum, zesde zondag in de Veertig dagen

52 Van de opgang [2] / Alles wat over ons geschreven is Veertigdagentijd Palmarum, zesde zondag in de Veertig dagen

53 Een dubbel-lied van veertigregels / JHWH zal ons bevrijden Veertigdagentijd Goede Week

54 Van Daniël in de leeuwenkuil / Toen Daniël tussen de leeuwen zat Veertigdagentijd Goede Week

55 Wees ons ten goede God zo groot (Es wolle Gott uns gnädig sein) Drie dagen van Pasen Witte Donderdag

56 God moge ons ten goede zijn Drie dagen van Pasen Witte Donderdag

57 Na veertig dagen vasten (Van het begin der tekenen) Drie dagen van Pasen Witte Donderdag

58 Met de boom des levens (Van de boom des levens) Drie dagen van Pasen Goede Vrijdag

59 O kostbaar kruis, o wonder Gods Drie dagen van Pasen Goede Vrijdag

60 Op de Goede Vrijdag / O lichaam van het Woord Drie dagen van Pasen Goede Vrijdag

61 Op de Stille Zaterdag / O Heer, wees met uw kerk Drie dagen van Pasen Stille Zaterdag

62 Wanneer het licht ten einde gaat Drie dagen van Pasen Paaswake

63 Van de strijd tussen God en het kwaad / Totterdood terneergeslagen Drie dagen van Pasen Paaswake

64 Ekklesia, een Lied van de Paasgemeente / Getogen uit een moederschoot Drie dagen van Pasen Paaswake

65 In 't midden van de tijd (Van de zoon van God) Drie dagen van Pasen Paaswake

66 Gij werken des Heren, zegen de Heer (Het lied van de drie mannen in het vuur) Drie dagen van Pasen Paaswake
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67 Het water van de grote vloed (Van de doop) Drie dagen van Pasen Paaswake

68 Voor de Paaswake / Geboren zijt Ge Drie dagen van Pasen Paaswake

69 Heilige God, geprezen zij Drie dagen van Pasen Paaswake

70 Wij geloven met hart en mond (Lied voor de gedachtenis des Heren 1) Drie dagen van Pasen Paaswake

71 Van de overwinning / Nu heeft de Heer gebroken Drie dagen van Pasen Paaswake

72 Voor de verrijzenis van onze Heer / Verrezen is, verrezen is Drie dagen van Pasen Paaswake

73 De dageraad gaat stralen Paastijd Eerste Paaszondag

74 Een paaslied bij de doop / In u zijn wij begrepen Paastijd Eerste Paaszondag

75 Ternauwernood / De toekomst van de Heer is daar Paastijd Eerste Paaszondag

76 Van de nieuwe morgen / Zingt ten hemel toe Paastijd Eerste Paaszondag

77 De poort gaat dicht! De poort gaat dicht! Paastijd Eerste Paaszondag

78 De strijd is uit, het pleit beslecht Paastijd Eerste Paaszondag

79 Als kinderen nieuw geboren (Quasimodo geniti) Paastijd Beloken Pasen, Dominica in albis, Quasimodo geniti, tweede Paaszondag

80 Hoog aan de tijd Paastijd Beloken Pasen, Dominica in albis, Quasimodo geniti, tweede Paaszondag

81 Wiens bloed ontspringt als een fontein Paastijd Beloken Pasen, Dominica in albis, Quasimodo geniti, tweede Paaszondag

82 Wij komen in witte kleren Paastijd Beloken Pasen, Dominica in albis, Quasimodo geniti, tweede Paaszondag

83 De aarde is vervuld (Misericordia Domini [1]) Paastijd Misericordias Domnini, derde Paaszondag

84 De aarde is vervuld (Misericordia Domini [2]) Paastijd Misericordias Domnini, derde Paaszondag

85 Abel was een herder (Van de schaapherder) Paastijd Misericordias Domnini, derde Paaszondag

86 Christus heeft voor ons geleden (Van het lam en de herder) Paastijd Misericordias Domnini, derde Paaszondag

87 Gij zijt de goede herder (Van de goede herder) Paastijd Misericordias Domnini, derde Paaszondag

88 Petrus heeft hij opgedragen (Van Petrus) Paastijd Misericordias Domnini, derde Paaszondag

89 Zing jubilate voor de Heer Paastijd Jubilate, vierde Paaszondag

90 Henoch heeft gewandeld (Van Henoch) Paastijd Jubilate, vierde Paaszondag

91 Welbeminden, u vermaan ik (Welbeminden [1]) Paastijd Jubilate, vierde Paaszondag

92 Dat uur tussen nacht en morgen (Tussen nacht en morgen) Paastijd Jubilate, vierde Paaszondag

93 Zingt voor de Heer een nieuw gezang (Cantate) Paastijd Cantate, vijfde Paaaszondag

94 Daar is de ark van Noach (Van Noach met zijn achten) Paastijd Cantate, vijfde Paaaszondag

95 Bij God is geen schijn of schaduw (Alle goede gave) Paastijd Cantate, vijfde Paaaszondag

96 O Trooster, heilige Geest (Klaaglied voor Cantate) Paastijd Cantate, vijfde Paaaszondag

97 Talloos de liederen, talloos Paastijd Cantate, vijfde Paaaszondag

98 Kondig het jubelend aan (Vocem jucunditatis) Paastijd Rogate, Vocem Iucunditatis, zesde Paaszondag

99 Gij die de Goede Herder zijt (Litanie voor de zondag Rogate) Paastijd Rogate, Vocem Iucunditatis, zesde Paaszondag

100 De zonen van de vader (Van het nieuwe verbond) Paastijd Rogate, Vocem Iucunditatis, zesde Paaszondag

101 Al wie het woord zal horen (Van horen en doen) Paastijd Rogate, Vocem Iucunditatis, zesde Paaszondag
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102 Laat een fontein opspringen, levend water (Simson, een lied) Paastijd Rogate, Vocem Iucunditatis, zesde Paaszondag

103 Al wat er nodig is om te bestaan (Van de nooddruft) Paastijd Rogate, Vocem Iucunditatis, zesde Paaszondag

104 Naam van Jezus, nu verheven (Naam van Jezus [2]) Paastijd Hemelvaartsdag

105 Messias van ons allen Paastijd Hemelvaartsdag

106 Zie de Christus triomfator Paastijd Hemelvaartsdag

107 Verhoor mij die tot U roep (Exaudi) Paastijd Exaudi, Wezenzondag, zevende Paaszondag

108 De toren van de vromen (Van de toren van Babel) Paastijd Exaudi, Wezenzondag, zevende Paaszondag

109 Het einde aller dingen is nabij (Van de nuchterheid) Paastijd Exaudi, Wezenzondag, zevende Paaszondag

110 Wanneer de Trooster komt Paastijd Exaudi, Wezenzondag, zevende Paaszondag

111 De lente is gekomen (Van wezenzondag) Paastijd Exaudi, Wezenzondag, zevende Paaszondag

112 Die licht geeft aan het oog (Van God op het pinksterfeest) Paastijd Pinksteren

113 Kom heden tussenbeide Paastijd Pinksteren

114 Gods adem die van boven kwam (Van de adem) (Een lied voor Pinksteren) Paastijd Pinksteren

115 Ik weet van een vogel (Van de vogel duif) Paastijd Pinksteren

116 Heer, voor uw adem bevreesd (Van de ware vrijheid) Paastijd Pinksteren

117 Met Pasen dan is het koren rijp (Voor het wekenfeest) Paastijd Pinksteren

118 De zon is tienmaal opgestaan (Van het jaar van de Heer) Paastijd Pinksteren

119 Ik stap de stenen treden op Paastijd Pinksteren

120 Abram is geroepen (Van Abram geroepen uit Oer) Zomertijd Eerste zondag van de zomer (Trinitatis)

121 Men zal het rijk niet binnengaan Zomertijd Eerste zondag van de zomer (Trinitatis)

122 Het water is bekend (Van wind en water) Zomertijd Eerste zondag van de zomer (Trinitatis)

123 Ere zij aan God, de Vader / vertaling 'Glory be to God the Father' Zomertijd Eerste zondag van de zomer (Trinitatis)

124 Open uw hart en luister naar mij Zomertijd Eerste zondag van de zomer (Trinitatis)

125 Geloofd zij onze God die ons het leven geeft Zomertijd Eerste zondag van de zomer (Trinitatis)

126 Een vader in den vreemde (Van Abraham als broodbidder aan het grote huis) Zomertijd Tweede zondag van de zomer (Sacramentsdag)

127 Weest niet verbaasd als u de wereld haat (Van de samenleving) Zomertijd Tweede zondag van de zomer (Sacramentsdag)

128 Rijke man, gij zit gevangen (Van rijk en arm) Zomertijd Tweede zondag van de zomer (Sacramentsdag)

129 Het woord van het begin Zomertijd Tweede zondag van de zomer (Sacramentsdag)

130 Er zijn er die geloven (Van Abram en Lot op de tweesprong) Zomertijd Derde zondag van de zomer

131 Wie zich hovaardig heffen (Van de ootmoed) Zomertijd Derde zondag van de zomer

132 De schapen alle honderd (Van het verloren schaap) Zomertijd Derde zondag van de zomer

133 De koning Melchizedek De koningen der aarde (Van Abraham en de priester-koning uit de vredesstad)Zomertijd Vierde zondag van de zomer

134 De schepping heeft ontvangen (Van de schepping) Zomertijd Vierde zondag van de zomer

135 De vissen scholen samen (Van de visvangst) Zomertijd Vierde zondag van de zomer

136 God die ons leest in spiegelschrift (Van Abram en het verbond met de Allerhoogste)Zomertijd Vijfde zondag van de zomer
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137 Wie het leven wil beminnen (Welbeminden [2]) Zomertijd Vijfde zondag van de zomer

138 Wie naar het altaar gaat (Van de broederschap) Zomertijd Vijfde zondag van de zomer

139 Egypte, grote moeder (Van Sara en Hagar) Zomertijd Zesde zondag van de zomer

140 Het brood, het goede brood (Van het brood) Zomertijd Zesde zondag van de zomer

141 Er staat een boom geplant (Van de drie mannen bij Mamre) Zomertijd Zevende zondag van de zomer

142 Nooit kan ik mij verzoenen met de dood (Hanna, een lied) Zomertijd Zevende zondag van de zomer

143 Wat is de soldij van de zonde (Van de slavernij) Zomertijd Zevende zondag van de zomer

144 De boom van goede vrucht (Van boom en vrucht) Zomertijd Zevende zondag van de zomer

145 De dag staat in de ochtend (Van Lot te Sodom) Zomertijd Achtste zondag van de zomer

146 Zo gij zoudt leven naar de oude wet (Van de oude wet) Zomertijd Achtste zondag van de zomer

147 De messiaanse mare (II) (Van de mammon) Zomertijd Achtste zondag van de zomer

148 Een vader had twee zonen (Van de twee zonen) Zomertijd Negende zondag van de zomer

149 Die meent te staan zie toe dat hij niet valle (Van de kwade kans) Zomertijd Negende zondag van de zomer

150 Hoe was zijn hart bedroefd in Hem (Van de tranen over Jeruzalem) Zomertijd Negende zondag van de zomer

151 Er gingen twee tezamen (Van het verboden offer) Zomertijd Tiende zondag van de zomer

152 Blindelings, broeders, werden wij gedreven (Van de nieuwe eredienst) Zomertijd Tiende zondag van de zomer

153 O Heer, ik ben uw knecht (Van de farizeeër) Zomertijd Tiende zondag van de zomer

154 De stroom van de genade (Van Rebekka bij de bron) Zomertijd Elfde zondag van de zomer

155 Ontsloten is de mond (Effatha) Zomertijd Elfde zondag van de zomer

156 De aarde was gesloten (Van het eerstgeboorterecht) Zomertijd Twaalfde zondag van de zomer

157 Het woord ligt in de boeken(Van de openbaring) Zomertijd Twaalfde zondag van de zomer

158 Dit huis, gereinigd en versierd (Een Rozendaals kerklied) Zomertijd Twaalfde zondag van de zomer

159 Jakob is gekomen (Van Jakob in het huis van God) Zomertijd Dertiende zondag van de zomer

160 Mensen, wij zijn geroepen om te leven (Van belofte) Zomertijd Dertiende zondag van de zomer

161 God heeft een kring getrokken Zomertijd Dertiende zondag van de zomer

162 Niemand kan twee heren (Van Lea en Rachel) Zomertijd Veertiende zondag van de zomer

163 Wat zijn de goede vruchten (Van vlees en geest) Zomertijd Veertiende zondag van de zomer

164 De vogels van de bomen (Van de vogels en de bloemen uit de bergrede) Zomertijd Veertiende zondag van de zomer

165 De man die uit den vreemde (Van de ontmoeting bij de grens) Zomertijd Vijftiende zondag van de zomer

166 Spelbreker die beslag (Een oud geding 2) Zomertijd Vijftiende zondag van de zomer

167 Draagt elkanders lasten (Van de lasten) Zomertijd Vijftiende zondag van de zomer

168 O Jezus wees ter plaatse (Van de jongen te Naïn) Zomertijd Vijftiende zondag van de zomer

169 De eersten zijn de laatsten (Van de twee broers) Zomertijd Zestiende zondag van de zomer

170 Wij moeten veel beminnen (Van de liefde) Zomertijd Zestiende zondag van de zomer

171 De laatsten worden de eersten (Van de genodigden) Zomertijd Zestiende zondag van de zomer
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172 Samen op de aarde (Van kerk en wereld) Zomertijd Zeventiende zondag van de zomer

173 De ware kerk des Heren Zomertijd Zeventiende zondag van de zomer

174 Gij wortel van de takken (Van de zoon van David) Zomertijd Zeventiende zondag van de zomer

175 O lieve Heer,  geef vrede (Da pacem, een gebed om vrede) Herfsttijd Eerste zondag van de herfst

176 Jeruzalem, mijn vaderstad (Van Jeruzalem) Herfsttijd Eerste zondag van de herfst

177 In Kanaän, dat heilig land (Van de vijgeboom) Herfsttijd Eerste zondag van de herfst

178 Laat komen, Heer, uw rijk / vertaling 'Thy kingdom come, o God' Herfsttijd Eerste zondag van de herfst

179 Kind'ren in een grote kring Herfsttijd Eerste zondag van de herfst

180 De zon, de maan en de sterren (Van Jozef en de zoon van Juda) Herfsttijd Tweede zondag van de herfst

181 Jozefs veelvervige rok (Dertien verzen over Jozefs ongeluk) Herfsttijd Tweede zondag van de herfst

182 Het harnas van de Heer (Van het harnas des Heren) Herfsttijd Tweede zondag van de herfst

183 Voer in uw leven Gods gevecht Herfsttijd Tweede zondag van de herfst

184 Mij roept een stem die hemel (Van het grote bruiloftsmaal [1]) Herfsttijd Tweede zondag van de herfst

185 Als koning opgetreden (Van het grote bruiloftsmaal [2]) Herfsttijd Tweede zondag van de herfst

186 Wij moeten Gode zingen (Van de lier aan de wilgen) Herfsttijd Derde zondag van de herfst

187 Wij zaten bij de stromen (Van de waterkant) Herfsttijd Derde zondag van de herfst

188 O Babylon, o Babylon (Van Babylon) Herfsttijd Derde zondag van de herfst

189 De vader van ons leven (Van Juda en Tamar) Herfsttijd Derde zondag van de herfst

190 Wanneer ik denk aan al uw daden (Het lofgebed van Mordechai) Herfsttijd Vierde zondag van de herfst

191 Wie wijs is weet te wachten (Van Jozef en de vrouw des huizes) Herfsttijd Vierde zondag van de herfst

192 Wie wijs is weet te wachten (Van de kloosterroeping) Herfsttijd Vierde zondag van de herfst

193 Wordt krachtig in de Heer (Van de wapenrusting) Herfsttijd Vierde zondag van de herfst

194 De bakker en de schenker (Van de schenker en de bakker [1]) Herfsttijd Vijfde zondag van de herfst

195 De schenker en de bakker (Van de schenker en de bakker [2]) Herfsttijd Vijfde zondag van de herfst

196 O Gij die onze koning zijt (Het lofgebed van Esther) Herfsttijd Vijfde zondag van de herfst

197 De messiaanse mare (I) (Van de caesar) Herfsttijd Vijfde zondag van de herfst

198 Zo sprak de Heer der legerscharen (De brief van Jeremia aan de ballingen) Herfsttijd Zesde zondag van de herfst

199 De koning heeft gedroomd (Van de vorstelijke dromen) Herfsttijd Zesde zondag van de herfst

200 O Heer die overwint (Van Jaïrus' dochtertje) Herfsttijd Zesde zondag van de herfst

201 Een stem, die niemand stuit Herfsttijd Zevende zondag van de herfst

202 Ik zag een grote witte troon Herfsttijd Zevende zondag van de herfst

203 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen Herfsttijd Zevende zondag van de herfst

204 Die op de troon zat zeide Herfsttijd Zevende zondag van de herfst

205 Die dag zal komen, brandend als een oven (Van dies illa) Herfsttijd Zevende zondag van de herfst

206 Het ene boek is over (Van de kentering der tijden) Adventstijd Ad te levavi, eerste zondag van Advent
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207 Er komt een schip gedreven (Van Mozes en het arkje in de biezen) Adventstijd Ad te levavi, eerste zondag van Advent

208 Verheug u, gij dochter van Sion (Dochter van Sion) Adventstijd Ad te levavi, eerste zondag van Advent

209 Van al wie U geloven / Naar de hymne Conditor alme siderum Adventstijd Ad te levavi, eerste zondag van Advent

210 Heel de aarde zal zich buigen / vertaling van 'Lo! he comes with clouds descending'Adventstijd Ad te levavi, eerste zondag van Advent

211 O Herder van heel Israël (Het lied Populus Sion) Adventstijd Populus Sion, Tweede zondag van Advent

212 God zendt een middelaar Adventstijd Populus Sion, Tweede zondag van Advent

213 Wat zijt gij uitgegaan (Van het riet in de wind) Adventstijd Populus Sion, Tweede zondag van Advent

214 Gedenk de Wet van Mozes van mijn knecht Adventstijd Populus Sion, Tweede zondag van Advent

215 Ik hoor een stem verluiden / Naar de hymne Vox Clara ecce intonat Adventstijd Populus Sion, Tweede zondag van Advent

216 Verblijd u in de Heer te allen tijd (Gaudete) Adventstijd Gaudete, derde zondag van Advent

217 Ach, Mozes is verdreven Adventstijd Gaudete, derde zondag van Advent

218 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan (Van de messiaanse maaltijd) Adventstijd Gaudete, derde zondag van Advent

219 O wijsheid, daal als vruchtbare taal / Op aarde plant het kwaad zich voort (Veni veni Emmanuel)Adventstijd O-antifonen

220 Als die koning zal verschijnen (Van de nieuwe zon) Adventstijd O-antifonen

221 Het pad van de rechtvaardige is effen Adventstijd O-antifonen

222 O gij hemelen, geeft nu dauw op aarde (Rorate coeli) Adventstijd Rorate coeli, vierde zondag van Advent

223 Geen kracht meer om te leven (Rorate coeli) Adventstijd Rorate coeli, vierde zondag van Advent

224 Een vuur dat niet verteert (Van het brandende braambos) Adventstijd Rorate coeli, vierde zondag van Advent

225 Het hoge woord der eeuwen / vertaling 'Verbum supernum prodiens' Adventstijd Rorate coeli, vierde zondag van Advent

226 O Heer, hoe zijt ge daar (Van het licht op de kandelaar) Kersttijd Kerstnacht

227 Gods genade is verschenen (Van Titus) Kersttijd Kerstnacht

228 Straks verkillen alle vuren (Voor de gemeente onder de ster van David) Kersttijd Kerstnacht

229 Herders, hoort, ik deel u mede (Van de engel des Heren) Kersttijd Kerstnacht

230 Eer zij God in onze dagen (Van gloria in excelsis) Kersttijd Kerstnacht

231 Van alle mensen deze moeder (Kerstlied) Kersttijd Kerstnacht

232 Vanwaar de zon gaat schijnen Kersttijd Kerstnacht

233 Een rijsje voortgekomen Kersttijd Kerstnacht

234 Hoor de herders, hoe ze Hem loven Kersttijd Kerstnacht

235 Hoor, de engelen zingen de eer Kersttijd Kerstnacht

236 O laten wij zingen een lied voor den Heer Kersttijd Eerste Kerstdag

237 De dieren zijn geschapen (Het heil van de dieren) Kersttijd Eerste Kerstdag

238 Behouder en bevrijder Kersttijd Eerste Kerstdag

239 Jezus, ons aller toeverzicht Kersttijd Eerste Kerstdag

240 Wij van de aarde Kersttijd Zondag onder het octaaf van Kerst

241 Als Daniël tussen de leeuwen (Van de naam en het nieuwe begin) Kersttijd Achtste Kerstdag, Nieuwjaarsdag
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242 O Jezus, hoe vertrouwd en goed Kersttijd Achtste Kerstdag, Nieuwjaarsdag

243 De koning heeft gebeden (Van Salomo biddende) Epifaniëntijd Driekoningen

244 Herodes, de koning Herodes (Epifanie) Epifaniëntijd Driekoningen

245 Herodes wrede koning Epifaniëntijd Driekoningen

246 Herodes, vijand niets ontziend Epifaniëntijd Driekoningen

247 Gij die de ster van David zijt (Van de zoon der wet die in de dingen des vaders wou zijn)Epifaniëntijd Epifaniënzondag

248 Toen Jezus nog een jongen was (Van de twaalfjarige in de tempel) Epifaniëntijd Epifaniënzondag

249 Hier is de duif van Noach (Van de duif en het lam en de vis) Epifaniëntijd Doop van de Heer (eerste zondag na Epifanie)

250 Toen Mozes was geboren (Van de doop in de Jordaan) Epifaniëntijd Doop van de Heer (eerste zondag na Epifanie)

251 Het hooglied van de koning (Van Salomo en de koningin van Scheba) Epifaniëntijd Kanazondag (tweede zondag na Epifanie)

252 Het water stroomt onder de maan (Van de bruiloft te Kana) Epifaniëntijd Kanazondag (tweede zondag na Epifanie)

253 Mijn liefste is gekomen (Van de liefste) Epifaniëntijd Kanazondag (tweede zondag na Epifanie)

254 Versaag maar niet, o klein getal Epifaniëntijd Derde zondag na Epifanie

255 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom (Van komen en gaan) Epifaniëntijd Derde zondag na Epifanie

256 De engelen van het kwaad Epifaniëntijd Derde zondag na Epifanie

257 Het water wijd en zijd (Van de storm op zee) Epifaniëntijd Vierde zondag na Epifanie

258 De zee is overstelpend (Van het levende water) Epifaniëntijd Vierde zondag na Epifanie

259 O eeuwge Vader, sterk in macht Epifaniëntijd Vierde zondag na Epifanie

260 Gij hebt met uw brede gebaren (Van het zaad in de akker) Epifaniëntijd Vijfde zondag na Epifanie

261 De vader is de toekomst (Van moeder aarde) Epifaniëntijd Vijfde zondag na Epifanie

262 O licht, vrolijk licht van de hemel (Phoos hilaron [1]) Getijden Vespers

263 O vrolijk levenslicht (Phoos hilaron [2]) Getijden Vespers

264 Van de Emmaüsgangers / Gij volgt ons uit Jeruzalem Getijden Vespers

265 Mijn ziel verheft Gods eer (De lofzang van Maria) Getijden Vespers

266 Blijf bij ons, uw genade Getijden Vespers

267 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt Getijden Vespers

268 Heer God, Gij allerhoogste Getijden Vespers

269 Wanneer ik ga slapen Getijden Completen

270 Nu deze dag ten einde gaat Getijden Completen

271 O Heer mijn God, ook deze nacht Getijden Completen

272 Bij het vallen van de nacht (Maranatha) Getijden Completen

273 Wie gaf de haan besef Getijden Metten

274 O God wij loven U Getijden Metten

275 God zij geloofd uit alle macht (De lofzang van Zacharias) Getijden Lauden

276 Geloofd en gezegend zij onze Heer (Een nieuw lied op de God van Israël) Getijden Lauden
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277 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan Getijden Lauden

278 Het licht dat weer opnieuw begon Getijden Priem

279 Lofzang / O God, ge zijt een god van het vuur Getijden Terts, sext en noon

280 The Labourer's Noon-Day / Des ochtends als het licht ontstaat Getijden Terts, sext en noon

281 Moge de Heer u antwoord geven Getijden Psalmen

282 De aarde is van God alleen Getijden Psalmen

283 Twist, Here, met mijn twisters, strijd (Psalm 35) Getijden Psalmen

284 Met luider stem breng ik de koning hulde (Voor de bruiloft van de gezalfde koning)Getijden Psalmen

285 O Here, verhoor mijn smeken (Psalm 61) Getijden Psalmen

286 De stilte zingt U toe, o Here (Psalm 65) Getijden Psalmen

287 God richt zich op, de vijand vlucht (Psalm 68) Getijden Psalmen

288 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt (Psalm 69) Getijden Psalmen

289 God wordt geëerd in Israël (Psalm 76) Getijden Psalmen

290 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen (Psalm 78) Getijden Psalmen

291 O God van Jozef, leid ons verder (Psalm 80) Getijden Psalmen

292 Jubel God ter eer (Psalm 81) Getijden Psalmen

293 God staat in 't midden van de goden (Een lied van de sabbat) Getijden Psalmen

294 Zwijg niet, o God, verhef uw woord (Psalm 83) Getijden Psalmen

295 Waarlijk, dit is rechtvaardig (Een lied voor de sabbat) Getijden Psalmen

296 Juich Gode toe, bazuin en zing (Psalm 100) Getijden Psalmen

297 Loof de koning, heel mijn wezen (Psalm 103) Getijden Psalmen

298 Gods goedheid houdt ons staande (Psalm 107) Getijden Psalmen

299 Van ganser harte loof ik Hem (Psalm 111) Getijden Psalmen

300 Ik sla mijn ogen op en zie (Psalm 121) Getijden Psalmen

301 Tot U, die zetelt in de hemel hoog (Psalm 123) Getijden Psalmen

302 Laat Israël nu zeggen blij van geest (Een lied van de opgang) Getijden Psalmen

303 Welzalig is een ieder (Psalm 128) Getijden Psalmen

304 Uit diepten van ellende (Psalm 130) Getijden Psalmen

305 Heer, denk aan David en zijn eed (Psalm 132) Getijden Psalmen

306 Gij dienaars aan de Heer gewijd (Psalm 134) Getijden Psalmen

307 U loof ik, Heer, met hart en ziel (Psalm 138) Getijden Psalmen

308 Tot God de Heer hief ik mijn stem (Psalm 142) Getijden Psalmen

309 Halleluja! Prijs God en zing (Naam van de Heer die heilig zijt) Getijden Psalmen

310 Zingt voor de Heer als nooit tevoren (Een lied van de nieuwe dag) Getijden Psalmen

311 God heeft de mens geschapen (Van Adam, twee-zijdig) Zegeningen Huwelijk
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312 De schepping bestaat in tweeën (Van het trouwverbond) Zegeningen Huwelijk

313 Wanneer de mensen trouwen (Voor een trouwdienst) Zegeningen Huwelijk

314 Zeven maal zeven jaar geleden (Voor een gouden bruiloft) Zegeningen Huwelijk

315 Wie ons is voorgegaan (Over het voorgangerschap) Zegeningen Ambt

316 Wees mijn gids o grote Heiland Zegeningen Ziekte en overlijden

317 Als Gij er zijt Zegeningen Ziekte en overlijden

318 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn (Voor de inwijding van een kerk) Zegeningen Wijding

319 O stem die in den aanvang sprak Zegeningen Wijding

320 God, gij zijt niet te rijmen met het lot (Esther, een lied) Gedenkdagen Poerim, lotenfeest

321 Dag Ste Geerte, heilige, zeer te minnen! (Een rijmbrief aan Ste Gertrudis) Heiligendagen Sint Gertrudis

322 Tegen de wind in zingen Gedenkdagen 4 mei

323 De vrijheid is voor de mensen (De vrijheid smaakt naar pijn) Gedenkdagen 5 mei

324 Die ons vanouds zijn voorgegaan (Een lied voor Sint Vitus) Heiligendagen Sint Vitus

325 Jona, waar ga je heen (Van Jona vluchtend) Gedenkdagen Jom Kippoer, Grote Verzoendag

326 De stem die mij het leven gaf (Van Jona in de grote vis) Gedenkdagen Jom Kippoer, Grote Verzoendag

327 Jona, waar moeten we heen (Van Jona in Nineveh) Gedenkdagen Jom Kippoer, Grote Verzoendag

328 O Heer, dit is een wonderboom (Van Jona onder de wonderboom) Gedenkdagen Jom Kippoer, Grote Verzoendag

329 Ik riep in mijn nood (Jona) Gedenkdagen Jom Kippoer, Grote Verzoendag

330 Zonder te weten waarheen het beweegt (Waarheen) Gedenkdagen Soekot of Loofhuttenfeest

331 Wachten, een vierkante tijd (Van het wachten in de woestijn) Gedenkdagen Soekot of Loofhuttenfeest

332 Een vaste burcht is onze God Gedenkdagen Hervormingsdag

333 Voor ons is God een erewoord Gedenkdagen Hervormingsdag

334 Ik zag een engel komen (Van de bruid die voor haar man versierd is) Gedenkdagen Allerheiligen

335 De bruid heeft in haar ogen (Van de grote dag) Gedenkdagen Allerheiligen

336 Zalig zijn de armen van Geest (Litanie der zaligsprekingen) Gedenkdagen Allerheiligen

337 Hoor een heilig koor van stemmen Gedenkdagen Allerheiligen

338 Voor alle heilgen in de heerlijkheid Gedenkdagen Allerheiligen

339 Gij kent de stille doden Gedenkdagen Allerheiligen

340 De doden zijn begraven Gedenkdagen Allerheiligen

341 De doden zijn bescheiden Gedenkdagen Allerheiligen

342 Niemand die U verstaat Gedenkdagen Allerheiligen

343 Vrienden die zijn overleden Gedenkdagen Allerheiligen

344 Voor de toegewijden Gedenkdagen Allerheiligen

345 Vergeet niet hoe wij heten Gedenkdagen Allerheiligen

346 Wij zijn met u verbonden (Aan wie ons reeds zijn voorgegaan) Gedenkdagen Allerheiligen
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347 Gij, hemelhoog verheven (Een lied ver boven mijn macht) Gedenkdagen Allerheiligen

348 Wij offerden aan goden (Ter nageachtenis aan Willlibrord, apostel der Nederlanden)Heiligendagen Sint Willibrord

349 Namen als sterren in de nacht (Een lied voor Sint-Nicolaas) Heiligendagen Sint Nicolaas

350 De hemel is opengesprongen (Van Stefanus) Heiligendagen Sint Stefanus


