
REGISTER OP DE BEGINREGELS VAN ALLE LIEDEREN 
 
 In dit register zijn de beginregels van alle liederen die André F. Troost ooit schreef in 

alfabetische volgorde opgesomd. In de kolom 'ZG': de liederen die werden opgenomen 
in Zingende gezegend deel. In de kolom 'Later' de liederen die in de bundel Voorzichtig 
licht (VL) of Overnodig (ON) werden gepubliceerd. De titels die groen en vet gezet zijn, 
werden nog niet gebundeld. 

   
  ZG LATER 
Aan alles komt een eind 
Aan de nacht zijn wij ontkomen  150 
Aan Hem die deze wereld schiep  81 
Aan U alle glorie    
Adem van boven, gul en goed   VL 58 
Al gaat het kwaad in volle vaart 
Al sprak ik in tongentaal  84 
Al wie dorst heeft, kom tot Mij  28 
Al wie vandaag een pelgrim heet   VL 65 
Al zit gij in het duister  258 
Al zit ik in het duister  36 
Al zou geen mens je meer omarmen    
Alle mensen, wereldwijd   ON 50 
Alleen zul jij nooit wezen   VL 109 
Allen die gestorven zijn  259 
Alles is gereed   VL 113 
Alom verheffen zich de stemmen   260 
Als de wind die waait met vlagen  181 
Als een duif, hoog opgevlogen  35 
Als een herder naar zijn schapen   ON 14 
Als een ster is hij verschenen   VL 27 
Als heel de aarde donker is    
Als heimwee is de Geest, zo sterk  182 
Als het licht is in mijn ziel   VL 66 
Als ik niet zou geloven  261 
Als ik zwak ben, ben ik machtig   VL 20 
Als Jozua gekomen  61 
Als lopend vuur   ON 29 
Als ons licht is uitgedoofd    
Als rechter zult Gij reddend komen  37 
Alweer een jaar voorgoed voorbij    
Amen, amen, amen, amen!   VL 67 
Ballingen in Babel  262 
Behoed, o Heer, uw zieke kerk  211 
Bezingt Gods lof als nooit tevoren  97 
Blaas de bazuin en sla de trom  106 
Blijf bij ons, Heer, wanneer de  249 



Blijft hier en waakt met Mij  142 
Brak lachend in de nacht   ON 22 
Brandend van verlangen  151 
Breek, o God, breek af de muur  263 
Breek wijd uw hemel open    
Bron van liefde   VL 119 
Bron van vreugde, levend water  264 
Brood uit de hemel, hand vol manna    
Christus is opgestaan   VL 40 
Christus, levensbrood  137 
Christus, mijn leven, mijn Heer   ON 8 
Christus, Woord van den beginne   ON 10 
Christuskind van Betlehem  107 
Daar ligt een man op een matras  67 
Dag kindje, zo klein   VL 28 
Dank U, Heer, voor al wat leeft  265 
Dank, goede God van al wat leeft   VL 114 
Dank, Vader, dank U wel  266 
Dans, mijn bruid, dans alle dagen   VL 96 
Dat eens de Heer zal komen  187 
Dat U er bent, dat gaan wij vieren   ON 5 
Dat wij leven hier op aarde  267 
De aarde is vervuild  188 
De adem Gods beroert de aarde  183 
De avond valt - nu is een eind gekomen  250 
De bomen willen horen  268 
De dag die straks komt  92 
De dag is dromend opgestaan   VL 120 
De dagen onzer jaren  255 
De deur staat wijd open  68 
De duisternis valt om mij heen  269 
De Geest zalft onze hoofden  141 
De Heer beschut wie bij Hem schuilen  270 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja   VL 41 
De Heer openbaarde  39 
De hemel zoekt een woning  212 
De jaarkring wordt gesloten  256 
De kerk staat sterk, dat oude huis   ON 36 
De lente is gekomen   VL 69 
De lente lacht, luidt als een klok   VL 42 
De nacht is voorbij  102 
De rechter zal ons redden   ON 31 
De Schepper schiep: Hij scheidde   VL 2 
De ster die stervend licht verspreidt   
De tijding aller tijden  223 
De toekomst staat geschreven  108 
De volgelingen van de Heer  71 



De vossen hebben holen  42 
De wereld is opnieuw begonnen  109 
De wet voorbij, Gods adem in de rug   ON 54 
De zomer komt, de nieuwe aarde  189 
Denkend aan de oogst der doden   VL 43 
Die bloemen koninklijk bekleedt 
Die eeuwig trouw is   VL 10 
Die in de kribbe lag is koning  152 
Die mij aan de dood ontrukt   VL 11 
Die uit de dood is opgestaan  178 
Die waarlijk mens geworden zijt  110 
Diep in de put roep ik tot U 
Dit huis, een herberg onderweg  213 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt  153 
Dit is de nacht die vraagt om vreugde  103 
Dit is de nieuwe dag  171 
Dit is een dag van goede boodschap  16 
Dit is het lied van onze zon   ON 49 
Dit kind, zopas geboren  225 
Dolend door een woud van dromen   VL 70 
Doop ons diep in levend water  226 
Door de poort van Naïn gaat  56 
Door diepe duisternis omringd  97 
Door het geloof is Abraham  96 
Drink vrolijk, proef de zoete wijn  64 
Dromen in het donker  104 
Een bange, al te lange nacht  271 
Een bitter raadsel is ons leven    
Een feest: om vrij te zijn 
Een grote hogepriester  95 
Een hemels beeld onthulde  111 
Eén is de Heer, de God der goden   ON 2 
Een jongen in Jeruzalem    
Een koning hebben wij  190 
Een sneeuwklok in de winter   VL 30 
Een stroom van ongerechtigheid  272 
Een teken aan de wand  32 
Een uitgebluste ster, alleen   ON 65 
Een venster, open naar het leven  273 
Een vogel komt gevlogen  138 
Een vorst om u te dienen   VL 31 
Een witte wolk van woorden – alle tien   VL 4 
Eens, als mijn scheepje strandt    
Eindelijk vrij   VL 68 
Er is geen vis die Hem ontkwam  43 
Er is niet ver van Jericho  59 
Er is uit 's werelds duist're wolken   ON 3 



Er was een lam dat kwam en riep  214 
Er zit bij de tempelpoort een man  74 
Ga heen in vrede, ga met God    
Ga heen in vrede naar uw huis  76 
Gaat dan heen, gaat heen in vrede   VL 72 
Gaat heen in vrede  240 
Gaat heen, gaat heen, hebt Gij gezegd  57 
Gaat nu heen, gaat heen in vrede   VL 98 
Geef ons vrede   VL 71 
Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid  75 
Geef, o Heer, dat onze namen  274 
Geen schutse om te schuilen  112 
Geest van onze Heer   VL 59 
Geld maakt geen mens ooit rijk  191 
Geloof, mijn kind  227 
Geloofd zij God, Hij brengt ons hier  228 
Geloofd zijt Gij, God onze Heer  17 
Generaal Naäman, helemaal melaats  14 
Geroepen uit een land vol angst 
Geroepen vrij te zijn    
Geworteld in de aarde  143 
Gezegend zijt Gij, Heer der kerk  215 
Gij allen die naar Christus heet  91 
Gij dak boven mijn hoofd  275 
Gij die het licht der wereld zijt  251 
Gij die mij ziet als nacht rondom mij is   VL 123 
Gij goede God, die vlees en bloed   VL 121 
Gij hebt met zoveel woorden  172 
Gij kwam, o hemel, tot ons neer   VL 29 
Gij volken, ziet en leest en hoort   192 
Gij zult gezegend zijn  50 
Glorie aan God   ON 9 
Goddank, er is een Bron 
God dank! Er is een koning  40 
God dank! Laat iedereen het horen  155 
God dank, er is een deur ontsloten  154 
God, hoe graag zou ik weer komen    
God in ons midden  113 
God, liet U ooit de hele wereld los    
God lof! Wij zijn genodigd tot  216 
God maakt geschiedenis  114 
God onze Heer   VL 73 
God van Abram, Isaac, Jacob    
God, vergeef  ons, wij vermoorden    
God zij geloofd!  217 
God zonder naam, God, wie U ook mag zijn    
God, die gul de schuld vergeeft   VL 16 



Gods goedheid is de hemel groot   VL 44 
Gods liefde is te groot  44 
Gods zegen bidden wij je toe   ON 46 
Goede engel, Gabriël   VL 21 
Grote God, Gij zijt voor mij  276 
Grote God, zie ons verlegen   ON 38 
Halleluja! De eerste dag  156 
Halleluja! Laat het horen  115 
Halleluja! Overwonnen  177 
Halleluja, laat zingen al wat leeft   VL 5 
Handvol Israël  6 
Heden gaat de hemel open  157 
Heden gaat heel de hemel open  116 
Heel de stad  277 
Heer Jezus die ons leven voedt   VL 115 
Heer Jezus, als een licht zijt Gij  281 
Heer Jezus, duizend vragen  282 
Heer Jezus, goede herder  72 
Heer Jezus, uw genade  87 
Heer, aan uw voeten kniel ik neer  58 
Heer, als wij de dagen tellen  278 
Heer, de dag is nu voorbij  252 
Heer, de stilte doet ons pijn   VL 279 
Heer, Gij hebt dit lieve leven  193 
Heer, het is goed  46 
Heer, hoezeer ben ik U kwijt  280 
Heer, hoort Gij niet de wereld  194 
Heer, houd mij vast - ik kan niet  13 
Heer, houd ons vast   VL 45 
Heer, ik zal U loven   VL 22 
Heer, laat mij heel mijn leven  283 
Heer, laat uw rijk nu komen  195 
Heer, maak licht mijn hart   VL 60 
Heer, mijn hart komt tot stilte bij U   ON 56 
Heer, nu Gij hoort  41 
Heer, ons kind, zolang het leeft  229 
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor  284 
Heer, wat wilt Gij dat ik doe  78 
Heer, wij prijzen ons gelukkig   VL 61 
Heer, wij zijn bijeengekomen  218 
Heiland, als ik eens zal sterven  285 
Heldere ster, diep in de nacht   VL 24 
Herboren is het leven   VL 46 
Herder in het wijde veld  117 
Herder, allerwegen  219 
Herder, hoeder van uw schapen  79 
Here Jezus, heel mijn leven  62 



Here Jezus, na dit leven  175 
Het dorre land zal juichen  23 
Het einde aller tijden  196 
Het einde van de oogst is daar  286 
Het graf is leeg - Christus is opgestaan  158 
Het hoge licht is diep gedaald   VL 33 
Het hoge licht vanboven   VL 2 
Het is al nacht in Betlehem  118 
Het is uw goedheid, Heer der heren  241 
Het zaad dat in de aarde lag  159 
Het zal ons waarlijk wel gelukken  19 
Hier ben ik, Heer   ON 34 
Hier is ons kind, uw kind, o Heer  230 
Hier lig ik, Heiland, zonder kracht  52 
Hier zijn wij, Heer, bij brood en  239 
Hij is verrezen, lof zij de Heer!   VL 47 
Hij was bij God, Hij was er kind aan huis   ON 11 
Hoe goed kan God gebruiken  287 
Hoe kan de Heer nog hoeder zijn   VL 102 
Hoe kom ik aan de overzijde  288 
Hoe teer, hoe kwetsbaar klein   ON 42 
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt  289 
Hoelang laat Gij ons wachten  73 
Hoger dan men ooit bergen zag  21 
Hoog aan de hemel straalt  119 
Hoog op de toren roept de haan: halleluja!   VL 48 
Hoor de klokken in de toren  120 
Hoor hoe de Heer gedenken zal   VL 15 
Hoor hoe de Heer in handen houdt   VL 110 
Hoor hoe iets nieuws geboren wordt   VL 74 
Hoor hoe ons roept de vroege haan   VL 49 
Hoor Israël, de Here  9 
Hoor, de doden roepen   VL 50 
Hoor, huis van Israël  31 
Hoort! Een woord van eeuwig leven  51 
Houdt hoog uw staf tot God geheven  7 
Ik ben door U gevonden  290 
Ik ben een blinde bedelaar  55 
Ik ben, o Heer, ten einde raad  69 
Ik dans over de oceaan 
Ik geloof dat God mijn Vader   VL 100 
Ik heb mijn handen vol   VL 75 
Ik heb U lief, mijn Heer en God    
Ik kan niet leven zonder U    
Ik kondig u met vreugde aan   VL 5 
Ik laat u niet als wezen   VL 56 
Ik leef vandaag als koningskind  291 



Ik loop langs grauwe grachten   VL 77 
Ik noem je bij je diepste naam  165 
Ik roep U aan, Heer, hoor naar mijn  33 
Ik schaam mij om te vragen  18 
Ik schreeuw   VL 124 
Ik sta op de oever  30 
Ik was een slaaf, ik heette Legioen 
Ik zag het nieuw Jeruzalem  101 
Ik zie geen hand voor ogen  292 
Ik zie in zoveel dingen  197 
Ik zing u van een herderszoon  11 
Ik zocht, maar kon de weg niet vinden    
Ik zoek een stad waarvan ik weet  198 
Ik zoek naar God, zo goed ik kan  77 
In Christus brengt God ons terecht  199 
In de nacht gekomen  121 
In de nacht is Hij gekomen  200 
In duizend namen brak de kerk   ON 39 
In God de Vader op zijn troon   ON 57 
In het laatst van alle dagen  34 
In Jezus' liefde leven   VL 19 
In Kana is het feest vandaag  63 
In lief en leed, in wel en wee   VL 116 
In mijn weerstand vindt God woning  293 
In oost en west, in noord en zuid  201 
In stilte wilt Gij wonen  294 
In vuur en vlam zet ons de Geest  184 
In woede sloeg de wereld  144 
In zeven kleuren rijst omhoog  2 
In zijn liefde zal hij zwijgen   VL 13 
Je jubelt: God zal voor mij zorgen    
Jeruzalem, beloofde bruid   VL 14 
Jeruzalem, o stad van heil en vrede  202 
Jeruzalem, stad hemelhoog   VL 78 
Jeruzalem, stad van de vrede   VL 76 
Jeruzalem, zo zegt de Heer  38 
Johannes bij het water  65 
Jozua, zie ons hier staan  295 
Jubel, aarde, prijs uw koning   VL 4 
Kanaän, o land van honing  203 
Kind van God gegeven  232 
Kind van het licht, hoe diep de doop   ON 43 
Kind, gekomen uit het licht   VL 112 
Kind, geloof me: God is goed  231 
Kind, wees welkom: God bij mensen    
Kleine herder, weet jij al  122 
Klinke in alle wereldtalen  242 



Kom uit de hemel tot ons neer  221 
Kom vogel, vogel van omhoog   VL 125 
Kom voor de dag en wandel in het licht  139 
Kom, bedroefde vrouw  10 
Kom en laat ons vrolijk zingen   ON 59 
Kom, Geest van God, vernieuw uw kerk   VL 99 
Kom, Heer Jezus, langverwachte    
Kom, Here Jezus, kom met macht  296 
Kom en neem mijn juk op   ON 6 
Kom, laat ons opgaan  205 
Komt herders, laat uw schapen  123 
Kort is het leven, slechts een ademtocht    
Kyrieleis, heb medelijden    
Laat die gezindheid bij u wezen  88 
Laat ieder die Gods Naam belijdt  94 
Laat ons de Heer aanbidden  204 
Laat ons de loopbaan lopen   VL 4 
Laat ons nu de loopbaan lopen  83 
Laat ons van Pasen zingen  176 
Laat ons welkom heten Christus onze Heer    
Laat U vinden  297 
Lam Gods dat alle zonden  145 
Leve wie komt om ons te dienen   VL 6 
Leven, dat is doden  298 
Leven en vrede   ON 30 
Leven is soms een last, zo zwaar 
Licht is leven, overvloed   ON 1 
Licht van alle lichten    
Licht voor alle volken   VL 80 
Licht, bron van louter leven   VL 5 
Licht, de liefde van ons leven   ON 47 
Licht, lachend in het noorden   VL 79 
Licht, ontstoken in de nacht   VL 6 
Licht, voorzichtig morgenrood   VL 122 
Liefde, bovenaardse liefde    
Liefde die mijn leven leidt   VL 81 
Liefde is licht, opnieuw geboren   VL 51 
Lieve God, Gij hebt de tijd  299 
Lof zij de Heer! Hij is ons leven   VL 62 
Lof zij de Heer, Hij noemt bij name  243 
Lof zij God! Licht is ons leven   VL 63 
Lof zij het licht dat als een kind   VL 7 
Looft alle volken, zegent nu de Heer   VL 12 
Looft de Heer met vreugde  300 
Luister, mensen, allemaal   VL 83 
Maria, hoor je naam   VL 52 
Maria, waarom huil je   166 



Marta, Jezus heeft je lief  60 
Meester, kom, ga met mij mee  66 
Mens van God, haat schone schijn   ON 63 
Mens zo klein, groot Godsgeschenk   ON 44 
Mensen, allemaal aan boord  45 
Met de dood voor ogen   VL 82 
Met lampen voor het feest gereed  49 
Mijn God, zo diep verborgen bron   VL 64 
Mijn hart wacht stil op U, o Heer  301 
Mijn kind, ga niet terug  8 
Mijn kind, zo spreekt de Here  26 
Morgen zal het Pasen zijn   ON 35 
Morgenster, vrolijke ster    
Neem mijn leven, neem mijn ziel   VL 7 
Neemt en gedenkt  12 
Niet te doorgronden groot geheim    
Niet zien en toch geloven  169 
Noach, wees getroost   VL 9 
Nooit mogen wij vergeten  302 
Nu alles om ons donker wordt  253 
Nu is het Pasen - Jezus leeft  160 
Nu laat Gij, Heer, mijn leven lente  303 
Nu weer een jaar is heengegaan  257 
Nu word je uitgedragen  304 
Nu zeg ik ja en amen   VL 108 
O Christus, hoogverheven  179 
O Christus, woord dat op doet staan  305 
O Geest van God, die wind en vuur  185 
O God, de aarde vergaat  206 
O God, de goede aarde  306 
O God, Gij zijt zo ver bij mij vandaan  307 
O God, is dat dan liefde  308 
O God, mijn leven en mijn dood  309 
O God, nu ben ik alles kwijt    
O God, op wie geslachten bouwden  233 
O Jezus Christus, bruidegom   48 
O laat de wereld horen  124 
O lam dat lijdt en duldt en draagt  146 
O licht uit licht, uit God geboren  310 
O nacht zo lang, gij langste aller nachten  148 
O stad van David, Betlehem  125 
O ster die alle sterren  126 
O ster van David, morgenster  127 
O ster, zo ver van huis gegaan   VL 9 
O Vader, bron van eeuwig licht  222 
O Vader, die de landman zijt  70 
O vlam van Pasen, steek ons aan  161 



O volk, verdwaald, verloren  105 
O Zoon van God, o zuiver lam  128 
Om bloesem aan de bomen  207 
Om water dat de ziel geneest   VL 111 
Ondergedompeld in de doop  234 
Onze Heer is opgestaan   ON 28 
Ons paaslam is geslacht  82 
Ontferm U, Heer - het einde van ons leven  147 
Ontwaak, de zon is opgestaan  246 
Ook al zitten wij gevangen  80 
Op de berg van Gods geboden   VL 8 
Op vleugels van vrede   VL 57 
Opent de vensters van uw ogen  15 
Overluid klinkt van de aarde  311 
Rond het licht dat leven doet   VL 103 
's Morgens lacht uw dag mij toe    
Sinds Pasen straalt het morgenrood 
Slechts in uw stilte kan ik wonen   VL 126 
Spring op, mijn ziel, spring op in mij 
Sta op, beklim de muren  208 
Sta, mensenkind, recht op uw voeten  29 
Stad in het licht   VL 84 
Stad van David   VL 86 
Steekt de loftrompet  162 
Stralend is Hij verrezen    
Te middernacht geboren  129 
Ten hemel opgevaren  180 
Toen hemels licht op aarde kwam   VL 8 
Toen wij samen aten   ON 21 
Tongen, talen, talenten, kom   VL 117 
Traag waren onze harten  168 
Twee vissen en vijf broden  54 
Twinkelend schitterlicht   VL 85 
U bent mijn God   ON 27 
U die met sneeuw de aarde kleedt    
Uit donker, diepgaand water   VL 2 
Uit God geboren is de Zoon   ON 12 
Uit het duister komen wij  130 
Uit hoge hemel daalde neer    
Uit liefde is geboren    
Uw heil verwacht ik, Here  4 
Uw hemel, Heer, is niet te hoog  312 
Vader, die woont in hemels licht   ON 7 
Vader, U begrijpen  313 
Vader, U loven wij  244 
Van dag tot dag herboren  86 
Van harte lof en dank   VL 87 



Veelzeggend woord tot mij en jou   ON 45 
Verhef uw stem, Jeruzalem  131 
Verhef, o zon, uw gouden stralen  314 
Verheug u in de Heer, altijd    
Verheugt u in de Heer, altijd  89 
Verlangend strekken wij 
Verslagen, lam   VL 17 
Vijf mussen voor twee duiten   VL 18 
Vlieg, vlinder, vlieg    
Voor licht en schemerdonker   VL 89 
Voorzichtig licht   VL 1 
Vrede – kan die wel komen    
Vrede zal bloeien   VL 53 
Vrees niet en zie niet angstig rond  25 
Vrees niet, mijn kind   VL 9 
Vrolijk zingen wij ons lied  132 
Waai, wind van hoop, geloof en liefde    
Waarom toch komt gij  20 
Waarom zou ik nog leven  210 
Waarom, o God, waarom, waarom  149 
Waartoe, o Heer, dient u de haan?   VL 101 
Wandel in de Heer  90 
Wanneer ik val, dan valt U mee    
Wanneer ik zoek naar woorden  315 
Was er geen licht   VL 88 
Wat moet ik moederziel alleen  3 
Wat wij in heden en verleden    
Water, water van de doop  235 
Weer is het als ten dage  47 
Wees stil en kom wat dichterbij  133 
Wees stil, mijn ziel   VL 90 
Wees voor de schaduw niet zo bang  134 
Wees welkom in dit open huis   VL 104 
Weest blij, weest opgewekt   163 
Weest in de Heer standvastig  85 
Welkom, bruidegom en bruid  245 
Welkom, welkom in ons midden  236 
Wie is waard de rol te nemen  98 
Wie zegt ons dat de dood heeft afgedaan  170 
Wie zijn het die daar komen  99 
Wij bidden u, vuur van de Geest   VL 105 
Wij brengen tot U, Heer   VL 106 
Wij gaan met haast naar Betlehem  135 
Wij gaan met heel Gods volk  5 
Wij geven het leven niet op  316 
Wij hebben weinig woorden   VL 92 
Wij houden van oranje 



Wij komen bij het water saam  237 
Wij komen uit het water  238 
Wij komen voor uw aangezicht  224 
Wij komen zingend in de kring   VL 18 
Wij leven opgewekt  173 
Wij loven God, ons leven lang  220 
Wij maken de koning groot  317 
Wij moeten allen, een voor een    
Wij roepen U, koning  164 
Wij staan, Heer, tot uw dienst gereed   VL 107 
Wij trekken in een lange stoet  136 
Wij willen U van harte danken  254 
Wij zullen juichend uitgaan   VL 91 
Wil een vogel, stem van boven   VL 93 
Wil elkaar behoeden    
Wil onze dank aanvaarden  318 
Wolkkolom van vuur   VL 6 
Zachtmoedig licht dat in mij fluistert    
Zalig, zalig zijn de doden  100 
Ze was een kind, ze was twaalf jaar  53 
Zie naar omhoog, zie op naar boven  319 
Zie ons mensen  320 
Zie toch hoe heerlijk   VL 94 
Zieke vogel, vleugellam  321 
Zijn volk als gordel aangedaan   ON 4 
Zing met ons mee uit alle macht  186 
Zing welgemoed, mijn volk  27 
Zingende gezegend  1 
Zingt de Heer een vrolijk lied  93 
Zingt halleluja  247 
Zingt halleluja, hemel en aarde, zingt   VL 54 
Zingt met de vogels mee een lied  174 
Zingt voor de Heer dit vrolijk lied  167 
Zo vrolijk als een vlinder   VL 55 
Zo zacht, zo wit als sneeuw    
Zoals de zon steeds hoger rijst   ON 48 
Zoals de zwanen zwemmen   VL 3 
Zoals een arm, vertroostend om  322 
Zoals een bruid haar bruidegom begroet   248 
Zoals een vroege vogel   VL 95 
Zon, voorzichtig stralend    
Zoon van God en Zoon des mensen  140 
Zwart heet wit en goed heet slecht  209 



 


