
REGISTER VAN HERSTELDE TEKSTEN 

 In dit register worden enkele liedteksten uit het Liedboek voor de kerken opgesomd die 
in 2013 niet waardig werden geacht een plaats te krijgen in het Liedboek - Zingen en 
bidden in huis en kerk. André F. Troost maakte een nieuwe versie van enkele zeer 
geliefde liederen, in de hoop ze op die manier te kunnen behouden voor een volgende 
generatie. De niet-cursief gedrukte titels betreffen teksten uit het Liedboek voor de 
kerken. De cursief gedrukte titels in de tweede kolom betreffen de bewerkte teksten die 
opgenomen werden in de bundel Overnodig. 

  
Ach, blijf met uw genade 423 Heer, blijf met uw genade 55 
Alle roem is uitgesloten 451 Eigen roem is uitgesloten 24 
Als God, mijn God, maar voor mij is 466 Als God, mijn helper, voor mij is 51 
Als Hij maar van mij is 455 Als ik Hem mag kennen 52 
Daar gaat een lam en draagt 187 Daar gaat een lam, het draagt de schuld 15 
Gij die gelooft, verheugt u samen 314 U die gelooft, verheug u samen 40 
God heeft mij zijn Zoon gegeven 445 God heeft ons zijn Zoon gegeven 25 
God is getrouw, zijn plannen 304 God houdt zijn woord, zijn plan 37 
God roept ons, broeders, tot de daad 474 God roept ons allen metterdaad 32 
Halleluja! Lof zij het Lam 259 Lof zij de Heer! Lof zij het Lam 26 
Halleluja, 't loflied rijze 317 Loof de Heer, naar wie wij heten 61 
Heer Jezus, Gij die als een kind 322 Heer Jezus, U die als een kind 41 
Het Lam, voor ons op aard' geslacht 110 Het Lam van God, voor ons geslacht 18 
Ik heb de vaste grond gevonden 440 Grond, vaste grond heb ik gevonden 16 
Jezus neemt de zondaars aan 436 Jezus neemt verdwaalden aan 58 
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien 78 Laat mij in U, Heer, groeien, bloeien 60 
Leer mij, o Heer, uw lijden 177 Heer, sta mij bij, nu ik wil overdenken 17 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis 189 Mijn Verlosser aan het kruis 20 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten 291 Nooit kan geloof te veel verwachten 64 
Van U zijn alle dingen 465 Heb dank voor alle dingen 53 
Wat vlied' of bezwijk' 470 Wat komt en weer gaat 66 
Wees gegroet, gij eersteling der dagen 221 Eerste dag, moeder van alle dagen 23 
Wees wellekom, Immanuël 148 Wees welkom, kind, Immanuël 13 
Wegen Gods, hoe duister zijt gij 292 Zijn Gods wegen donker, duister 69 
Wij knielen voor uw zetel neer 231 Wij knielen voor uw troon, o Heer 67 
Zalig, die in Christus sterven 267 Zalig, die de hemel erven 68 
 


