Register op de oarspronklike begjinrigels en titels
Yn dit register wurdt ferwiisd nei de lietnûmers. As in liet in eigen titel hat, is dy skeanprinte werjûn. Stiet der
in asterisk (*) by in titel of begjinrigel, dan giet it om de Hollânske oersetting fan in liet.
Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats
47
Ach, was soll ich Sünder machen
39
Ach, wat moet ik toch beginnen*
39
Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar
109
Al had niemand mij ooit gezien
16
Al kon ik alle talen spreken
131
Al zou de vijgeboom niet bloeien
9
Alear ha ’k wenne yn ’t hôf fan Eden
14
All the wonder that surrounds us
163
Alle mensen moeten sterven
146
Alle roem is uitgesloten
133
Alles in allen zult Gij voor ons zijn
59
Alles ist an Gottes Segen
103
Alles, alles is gelegen*
103
Als een bruid op haar mooist
108
Als een hert dat verlangt naar water*
159
Als Hij maar van mij is*
124
Als ik Hem maar kenne*
124
Als ik maar weet dat hier mijn weg*
122
Als je bidt zal Hij je geven
138
Als je brood deelt
58
Amazing Grace
142
As the deer panteth for the water
159
Be still my soul, the Lord is on thy side
141
Be still, for the presence of the Lord
33
Be Thou my vision
128
Bea en tank
29
Bedezang voor de predikatie
46
By ’t opgean fan ’e sinne
24
Breng dank aan de Eeuwige*
156
Brother, let me be your servant
154
Buiten de poort heeft Jezus geleden
85
Christus in het graf geborgen
91
Come, Thou long expected Jesus
66
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
89
Daar ruischt langs de wolken
135
De dag van onze vorst brak aan
97
De grote mensen durven niet
17
De Hear is hjoed ferriisd!
92
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
120
De Heer is mijn herder, en ik zal zijn schaap zijn 5
De Heer is waarlijk opgestaan
90
De koning zond zijn knechten
22
De psalm fan Habakuk
8
Die het lijden van de mensen
166
Dies ist der Tag, den Gott gemacht
70
Dit is de dag die God ons schenkt*
70
Dit is de dag, dit is het uur
98
Dit is de plaats
16
Door uw genade, Vader*
42
Du reines Licht
41
Eare oan God, eare oan God!
37
Een engel zegt Maria aan
65
Een vaste burcht is onze God*
104a/b
Eens zal er vrede zijn
19
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
155
Ein feste Burg ist unser Gott
104a/b

En Jezus stie op alle merken
Er is een dag*
Er is een woord
Ere zij God*
From heaven You came
Ga niet alleen door ’t leven*
Ga nu heen in vrede
Gedenk, o volk, met heilig beven
Geh nicht allein durchs Leben
’k Geloof in God, den Vader, die ’t heelal
Genade, zo oneindig groot*
Geniet Gods gave, eet en drink
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Gij dienaars van Hem*
Give thanks with a grateful heart
Gjin drúf groeit oan in stikelhage
Gloarje oan God
God die alles maakte*
God die ons heeft voorzien
God heeft gesproken in de tijd
God is de freugde fan myn hert
God is getrouw, zijn plannen falen niet
God who made the earth
God, die was en is en komt
God, enkel licht*
Halleluja, lof zij het Lam
Hear, no’t wy hjir hjoed betinke
Hear, segenje it iten
Hear, sjoch de earme minsken
’k Heb geloofd en daarom zing ik
Heer, ik kom tot U
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Heer, U bent mijn leven*
Heer, wij gedenken hier uw dood
Heer, wij komen vol verlangen
Heer, wijs mij uw weg
Heit, nou ’t wy fuortgean
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
Het einde aller dingen is nabij
Het gedicht van pater Titus
Het is Gods goedheid en geduld
Het water steeg wel hoog
Hij kwam bij ons, heel gewoon*
Hoe groot zijt Gij
Hoor, Israël, de Here
How great Thou art
Ich bete an die Macht der Liebe
Ich habe nun den Grund gefunden
Ich komme bald, ruft Jesus Christ
Ye servants of God
Iepenje my
Ik ben het levensbrood
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser*
Ik heb de vaste grond gevonden*
Ik kom met haast, roept Jezus’ stem*
Ik leau yn God de Heit, de Almachtige
Ik leau yn God de Heit, de Skepper
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Ik leau yn God de Heit, dy’t yn ’t begjin
50
Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord
48
Ik val niet uit zijn hand
4
Ik wil jou van harte dienen*
154
Ik voel de winden Gods vandaag
126
Yn d’ iere moarn, as d’ amme rûst
25
In het kruis zal ’k eeuwig roemen
87
In Israël, dat God vergeet
18
In lêste wjukslach fan ’e wyn
30
In moardner freget oan Gods Soan
86
In spyltúch bin ik
6
It tredde krúswurd
86
Jezus leeft in eeuwigheid
113
Jezus vol liefde
118
Jona heeft God wel verstaan
20
Klein, klein kindje
54
Komt, laat ons vrolijk zingen
161
La paz de la tierra
168
Laat de kind’ren tot Mij komen
21
Leer mij uw weg, o Heer*
123
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten*
83
Lichtstad met uw paarlen poorten
112
Lied aan die ons ziet
166
Lied van het lied
1
Lof zij de Heer, Hij noemt bij name
132
Lord of lords, King of kings
157
Lord, have mercy
38
Maak mij een werktuig van uw vrede
167
Maak muziek voor God de Vader
116
Machtig God, sterke rots*
157
Marije sjongt
10
Mear wurkfolk
78
Meist mei ûntsach, o folk, betinke
43
Met lampen voor het feest gereed
106
Mijn God, ik kom naar u
4
Myn ûntrou folk, de mjitte is fol
152
Minne voin mennä
80
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
11
Niemand kent uw wegen
130
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
136
Nu bidden wij met eerbied en ontzag
149
Nu gaan de bloemen nog dood
107
O Christus, Heer der heerlijkheid
165
O God en Heer almachtig
81
O God fan Israel, ús heit
57
O God of every nation
110
O God, die onze Vader zijt
46
O God, myn Hear, ik haw jo boadskip heard
8
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring* 164
O Jezus, als ik U aanschouw
140
O Lord, my God, when I in awesome wonder 164
O, welk een macht heeft Uwe liefde*
158
Oer hiel de wrâld blaast sterk in wyn
99
Om it skeinen fan de skepping
29
Once in royal David’s city
72
Only by grace can we enter
42
Only to know that the path I tread
122
Op bergen en in dalen
117
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Op een stem van ver gehoord
Paradys
Reislied
Safe in the arms of Jesus
Samen in de naam van Jezus
Seek ye first
Selig sind des Himmels Erben
Sit net yn noed
Sjoch nei de fûgels
Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk
Sjong foar de God fan Israel
Span in tinte foar de Heare
’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Stilte over alle landen
Teach me Thy way, o Lord
The servant King
The servant song
There is a day
Tu sei la mia vita altro io non ho
U bid ik aan, o macht der liefde*
Us help is yn de namme fan de Heare
Us helper is de Heare
Uw genade is mij genoeg
Uw rust in mijn wereld
Vader, vol van vrees en schaamte*
Veilig in Jezus’ armen*
Verborgen blijft hoe Gij geneest*
Vrede van God
Vrede zij u
Vrolijk zingen wij ons lied
Waar zal ik heengaan*
Wat brengt een mens het zwoegen op?
We cannot measure how You heal
Wees de grond onder mijn voeten
Wees eerlijk, doe de mensen recht
Wees mijn verlangen*
Wees mijn vooruitzicht*
Wees stil voor het aangezicht van God*
Weest blij te allen tijde
Wenn ich ihn nur habe
We rest on Thee, our Shield and our Defender
Wês bliid, wês bliid
Wy leauwe dat de Hear ús Heit is
Wy meie wer op ’e nij begjinne
Wy steane om dy hinne
Wie mag, o God, bewonen
Wie mat de waatren in zijn holle hand
Wie zal voor God verschijnen?
Wie zo leeft
Wij danken U, barmhartig God
Wij knielen voor uw zetel neer
Wij willen God de ere geven
Wij zingen, Vader, U ter eer
Wolkom, freugde fan ’e wrâld
Wonderwereld vol geheimen*
Zalig die in Christus sterven*
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Zoek eerst het koninkrijk van God*
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