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OVER ZANGEN VAN ZOEKEN EN ZIEN

Mensen zingen …
Mensen zingen sinds mensenheugenis. Liederen drukken uit wat in
mensen lee�. Ze vergezellen ons en dragen ons door .jd en gebeur-
tenissen. In rijke en veelkleurige tradi.es laten ‘mensen op weg’ zich
leiden door zoeken en zien. En ze zingen zangen van zoeken en zien:
zangen die mensen gaande en staande houden in hun zoektocht door
het leven; zangen die vergezichten verwoorden en inspireren; zangen
over oude en steeds weer nieuwe verhalen.

Vernieuwing …
Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken vernieuwing in taal
en in muziek. Ze staan bekend als basisgroep, ekklesia, vrijplaats of
maken deel uit van een reguliere kerk of parochie. Op een nieuwe,
maatschappelijk betrokken wijze willen ze liturgie vieren. Mensen
zoeken daarvoor moderne, aansprekende teksten, of maken deze
zelf. Zo zijn er de laatste decennia duizenden liederen ontstaan. Zan-
gen van zoeken en zien gee� een brede selec.e van deze prach.ge
liederen. Zo is vernieuwing in omvang en rijkdom beschikbaar voor
gebruik.

Voor …
Zangen van zoeken en zien is voor gemeenschappen die de bundel als
basis voor hun vieringen willen gebruiken. Verder kunnen koren en
musici, liturgisten en voorbereidings-groepen met de bundel hun vie-
ringen vormgeven en verrijken. Ook kan de bundel fungeren als een
rijk tekst- en liedboek bij medita.eve momenten in het leven van al-
ledag, in de liturgie van alledag.

Taal …
De taal in deze bundel is een eigen.jdse geloofstaal, met beeldspraak
die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. Geen uitslui-
.ng of veroordeling, maar uitnodiging en verbinding. Verrassend en
origineel verwoorden de liederen wat mensen geloven en hoe zij zich
verbinden met het doorgaande verhaal van God en mensen. Zangen
van zoeken en zien is bijbels geïnspireerd en legt verbinding met tal
van thema’s van mens en samenleving. Verschillende diep-menselijke
ervaringen krijgen een plaats. In taal van heling, verbinding en bevrij-
ding vinden mensen hun weg.
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Muziek …
Zangen van zoeken en zien kiest voor liturgie, waarin de func.e van
muziek essen.eel is. Gemeentezang - samenzang staat centraal, in
een veelzijdigheid van muzikale s.jlen. Oude bronnen ontmoeten
nieuwe klanken. De bundel kenmerkt zich door een rijke varia.e in
muzikale vormen, zoals strofen, refreinen, mantra’s, chants en
psalmliederen. De func.e van een koor of cantor verrijkt de liturgie,
ondersteunt en kleurt de samenzang en biedt muziekliturgisch ‘te-
genspel’.

Liturgie …
Zangen van zoeken en zien is een gebruiksbundel voor de liturgie en
gee� een grote diversiteit. Immers, liturgie kent vele vormen. De
bundel biedt herkenning van het vertrouwde en dierbare en tegelij-
ker.jd veel nieuw en vernieuwend materiaal dat uitnodigt om vrijuit
te experimenteren.
Een aantal liederen past bij bepaalde onderdelen van een viering, bij
een dag of een periode in het (kerkelijk) jaar, bij een gebeurtenis die
liturgisch gevierd wordt (doop, huwelijk, uitvaart). Andere passen bij
thema’s die vaak in vieringen aan de orde komen.

Oecumene …
Overal komen mensen uit verschillende geloofstradi.es samen om te
vieren. Overal zoekt en vindt men nieuwe taal en muziek om, in ver-
bondenheid met elkaar, tot aan de einden der aarde te gaan. Dat is
oecumene in de maak. Zangen van zoeken en zien wil bijdragen aan
deze geïnspireerde prak.sche oecumene.
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Gebruik …
De bundel hee� een indeling in .en thema’s:
* Zangen over de levensweg

leven is een lange reis
* Zangen over gemeente, gemeenschap en samen leven -

dit huis vol mensen
* Zangen van twijfel, vermoeden en geloof

waar kan ik U vinden
* Zangen over Gods hulp in ons leven

om mensen bewogen
* Zangen over samenleving, omkeer en toekomst

dat een nieuwe wereld komen zal
* Zangen over de mens die wij willen worden

maak mij mooi
*. Zangen over Gods woord: horen en gehoor geven

leven van verhalen
* Zangen aan tafel

als je brood deelt
* Zangen in het (kerkelijk) jaar

wil om dit jaar uw armen slaan
* Zangen uit Taizé en andere bronnen -

waar vriendschap is en liefde
Deze zangen vindt u niet in een apart hoofdstuk, maar verspreid
over de hele liedbundel.

De thema’s weerspiegelen de kleur van de bundel: uitgaan van men-
sen en hun emo.es en ervaringen. Daarna volgen zangen voor litur-
gie-onderdelen en voor het kerkelijk jaar. Zangen van zoeken en zien
wil zo mens èn liturgie uitnodigen.

Zoeken …
Registers bieden u hulp bij het vinden van een geschikt lied in een
viering. U kunt zoeken vanuit verschillende invalshoeken:
• de .jd van het jaar of de gelegenheid die gevierd wordt;
• een specifiek moment in de viering;
• een thema;
• een bijbelpassage;
• de .tel van een lied;
• de beginregel van een lied.
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Opgedragen aan …
Zangen van zoeken en zien is opgedragen aan Herman Verbeek. Zijn
leven en loopbaan reikten breed en ver. Priester, poli.cus, publicist,
tekstdichter, hij was het allemaal. En het één was verweven met het
ander. Zo was hij priester in de poli.ek, in die zin dat hij op elk plat-
form herinnerde aan de grote waarden van recht en gerech.gheid èn
poli.cus in de kerk, in die zin dat hij bij elke gelegenheid benadrukte
dat God niet bestaat dan in handelen van mensen die goed en recht
doen. Persoonlijk in de poli.ek en poli.ek in het persoonlijke. Her-
man Verbeek leefde van zangen, die waren zijn adem en hartslag. Na
het schrijven en na het zingen had hij meer lucht dan er voor. Zo
hield hij het vol in een weerbars.ge wereld en kerk.

Wie zijn geloofsbrieven wil kennen, neme zijn zangen ter hand. Vele
honderden zijn gepubliceerd. Bijna geen dag ging voorbij of hij
schreef een lied over wat in hem leefde of dreigde te sterven. Velen
hebben zijn zangen gedronken als troostrijke wijn. Een deel ervan
staat in deze bundel. Niet geschreven voor de eeuwigheid, wel voor
mensen die gaan in de tradi.e van vernieuwing, zo eigen aan alle
leven.

Om aan deze tradi.e bij te dragen hee� het Verbeekfonds geen mo-
ment geaarzeld om het leeuwendeel van de kosten voor deze lied-
bundel te dragen.

Verantwoording …
Zangen van zoeken en zien ontstond zoekend. De groepen die er
twee jaar aan werkten, brachten hun kennis en ervaring in: theolo-
gen, liturgisten, tekstschrijvers en componisten uit heel Nederland.
Zo ontstond een brede basis.

De makers wisten dat er voortdurend en overal in het land ‘prach.ge
zangen’ ontstaan, deels bekend, deels verborgen. Daarom nodigden
ze gemeenschappen, verspreid over heel Nederland, uit om hun be-
kende èn onbekende èn nieuwe materiaal in te brengen. Daarnaast
vroegen ze ook bekende tekstschrijvers en componisten om inbreng
en medewerking. Dat resulteerde in een corpus van meer dan 2000
liederen. Verborgen teksten en klanken vertelden zich; bekende rijk-
dom klonk mee.

De kwaliteit van de teksten, van de muziek, van de mogelijkheden
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voor vieringengebruik, was het selec.e-criterium. Zo ontstond een
rijk en gevarieerd en vernieuwend repertoire van 750 liederen van èn
voor vierende mensen. Een repertoire dat aansluit bij het levens- en
geloofsgevoel van nu. Breed èn gebundeld èn toegangelijk. Zo is Zan-
gen van zoeken en zien een verrijking van èn een belangrijke aanvul-
ling op bestaande liedbundels.

We wensen u een bundel vol inspira.e, een bundel die u ruimte en
rich.ng gee�. We wensen u bovenal een bundel, die u laat klinken.
Want, zangen van zoeken en zien bestaan pas echt, als ze gezongen
worden.

Eerste gedeelte:Opmaak 1  09-08-2015  14:55  Pagina 11



INHOUDSOPGAVE

1. Zangen over de levensweg
‘leven is een lange reis’ 15

2. Zangen over gemeente, gemeenschap en samen leven
‘dit huis vol mensen’ 137

3. Zangen van twijfel, vermoeden en geloof
‘waar kan ik U vinden’ 209

4. Zangen over Gods hulp in ons leven
‘om mensen bewogen’ 349

5. Zangen over samenleving, omkeer en toekomst
‘dat een nieuwe wereld komen zal’ 561

6. Zangen over de mens die wij willen worden
‘maak mij mooi’ 669

7. Zangen over Gods woord: horen en gehoor geven
‘leven van verhalen’ 803

8. Zangen aan tafel
‘als je brood deelt’ 857

9. Zangen in het (kerkelijk) jaar
‘wil om dit jaar uw armen slaan’ 925

Verantwoording van bronnen 1059

Thema(sch zoekregister 1059

Bijbels zoekregister 1112

Alfabe(sch zoekregister op beginregel en (tel 1123

Colofon 1151

Eerste gedeelte:Opmaak 1  09-08-2015  14:55  Pagina 13



15

Zangen over de levensweg
‘leven is een lange reis’
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2. Wordt het donker, wordt het laat
zoek je naar een pleisterplaats:
huis dat voor jou open staat
en gastvrij jou binnenlaat.
Refrein:
Gaan wij onze wondere wegen
door de wereld, door de �jd,
om elkaar tot levenszegen
zo nabij als God te zijn.

3. Zie de wonderen op je weg
voel: wat krom is wordt weer recht
droom: wat klein is wordt vergroot
weet: wat steen is wordt tot brood.
Refrein: Gaan wij.....

4. Vrede waar geen vrede is,
leven waar geen leven is,
licht waar alles donker is,
brood waar enkel honger is.
Refrein: Gaan wij.....

5. Door de wereld, door de �jd,
klinkt een woord dat ons bevrijdt:
Leven is een lange reis
En al gaande word je wijs.
Refrein: Gaan wij.....

tekst: Michaël Steehouder muziek: Chris van Bruggen
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Als Gij ons niet kent
naar Psalm 22
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tekst: Petra Kerssies muziek: Tom Löwenthal voor Rosa
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tekst: Colet van der Ven muziek: Teresa Takken, arr. Tom Löwenthal
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Ga mee in ons midden
Acclama�e

tekst: Michaël Steehouder muziek: Anneke van der Heide
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Je bent gedoopt

tekst: Greet Brokerhof-van der Waa muziek: Gerard van Amstel

2. Die kaars gaat mee.
Soms gaat hij aan.
Dan denk je aan je doop.
Je groeit steeds verder in Gods licht
en in geloof en hoop.

3. De kaars wordt klein
en jij wordt groot.
Zo gaat dat. Dat is goed.
Misschien zorg jij dan voor wat licht
in wat je zegt en doet.

25
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Geboorte

tekst: Herman Verbeek muziek: Chris Fictoor

2. Jij bent geen licht gebleven,
geen poolster, bliksem, zonnesteek,
geen straatlantaarn, geen smeulend vuur.
Jij bent zoals jij straalt,
jij lieve mens van ons, van hemel,

3. Jij bent geen zaad gebleven,
geen graspol, rogge, roosmarijn,
geen mierenhoop, geen vogelei.
Jij bent zoals jij lacht
jij lieve mens van ons, van zoenen.

4. Jij bent geen nee gebleven,
geen waan, geen angst, geen eigendom.
jij hoort bij ons, bij allemaal.
Jij bent die ik nu noem,
jij lieve mens van ons, bij name.
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Eeuwige hier nu
Psalm 150, vrij

tekst: Huub Oosterhuis muziek: Tom Löwenthal
© Ekklesia Music Publishing (adm. Smallstonemediasongs.com)
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Kind, wij dragen je op handen

2. Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen.
Refrein: Door het water....

3. Water, water, laat het stromen
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen,
van een al�jd nieuw begin.
Refrein: Door het water....
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4. Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
Refrein: Door het water....

tekst: Hanna Lam muziek: Jos van der Kooy
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Dit is de dag, dit is het uur

2. Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.

3. Dit is het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.

4. Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.

5. Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet hee� van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.

6. Wat nog ontbreekt, ten dele is,
wordt heel: de Geest vult ons gemis.
De raadsels zullen open gaan.
Ten volle zullen wij verstaan.
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7. Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.

8. Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!

tekst: Sytze de Vries muziek: Dirk Zwart
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Wij vieren vandaag het feest

tekst: Marijke de Bruijne muziek: Chris van Bruggen
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Geweldige, gedreven wind738
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tekst: Marijke de Bruijne muziek: Chris van Bruggen bij Handelingen 2:1-4
Pinksteren
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Toen de dag gekomen was739
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tekst: Huub Oosterhuis muziek: Tom Löwenthal
© Ekklesia Music Publishing (adm. Smallstonemediasongs.com)
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Pinksterlied

tekst: Margryt Poortstra muziek: Jan de Jong

2. Zoals na d'oogst de eersteling
een teken is van nieuw begin
dat aan de dode grond ontspruit,
zo wijst de Geest ons nu vooruit.

3. Zij spreekt een taal die wordt verstaan
en komt diep in de harten aan.
Haar woord is liefdevol, zo zacht
en vredig als een zomernacht.

4. Zij troost ons bij verdriet en pijn,
wil als een moeder voor ons zijn.
Zij helpt ons om weer op te staan
en gee� ons kracht om door te gaan.

5. Dat ons die moed doorstromen mag,
dat wij als op die pinksterdag,
bewogen door een warme gloed,
op weg gaan door de Geest gevoed.
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O Veni Creator Spiritus

tekst: Taizé muziek: Jacques Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé/Communauté de Taizé (F)

Kom, Schepper Geest. Kom licht van het hart..
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De stad was vol en feestelijk druk742
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tekst: Marijke de Bruijne muziek: Peter Rippen bij Handelingen 2:5-6
Pinksteren
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Zomaar midden in de stad

De geur van Geest komt op de wind
in geur van bloemen en vers fruit,
en op de markt barst overvloed
van pracht en kleur de kramen uit.

Uit de geluiden van de straat
s�jgt �ntelende energie,
al wat beweegt, gaat dansend rond
als op onhoorbare muziek.

Melodie B

Melodie B
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tekst: Marijke de Bruijne muziek: Wick Gispen
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Veni Creator Spiritus

tekst: Taizé muziek: Jacques Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé/Communauté de Taizé (F)

Kom Schepper, Heilige Geest
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Veni Sancte Spiritus

tekst: Taizé muziek: Jacques Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé/Communauté de Taizé (F)

Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde
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Kringloop

tekst: J. W. Schulte Nordholt muziek: Fokke de Vries

2. Ik kijk je lieve diepe ogen in,
jij houdt nog al�jd over mij de wacht,
jij bent mijn zomerzon, mijn winternacht,
mijn ziel, mijn zin.

3. Ik heb je lief, maar dat ik je bemin
is meer dan ik de wijsheid van de �jd,
is s�lte, wellust, warmte, innigheid,
is wat ik win.

4. Langzamerhand krijgt zo de �jd een zin,
de zomer en de winter gaan voorbij,
in 't wisselen der seizoenen varen wij
de hemel in.
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Zangen in de /jd
Ochtend

83 Dank U, Heer, die eeuwigdurend
230 Dat niet de lengte van ons leven telt
250 Als de nieuwe dag aanbreekt
295 Naar jou sta ik op in de morgen
573 Wekt mij de zon
595 Roep ons in het morgenlicht

Zie ook het thema Licht

Avond
60 Blijf bij ons nu de avond daalt
70 Je staat in avondlicht

212 Eigenlijk geloof ik niets
260 Dit is het uur, waarop het licht aan kracht verliest
273 Wees Gij mijn toevlucht
302 Nu het avond is
319 In uw handen leg ik mijn hart
485 Wat ik gewild heb

Zie ook de thema’s Duisternis, Dank

Advent
199 Licht in het donker
280 God in de hemelen, zie naar uw mensen
286 Zuivere vlam, verdrijf met je licht
332 In de hemel onze vader
336 Licht in onze ogen
409 Hoe ver is de nacht
485 Wat ik gewild heb
561 Nacht van droom en van verlangen
663 Al wie dolend in het donker
664 Die als een herder ons behoedt
665 Als groen dat in de winter3jd
667 De nacht loopt ten einde
668 Kom, adem ons open
669 Op wie wij wachten
671 Kyrie, Gij die de wolken scheurt
673 Scheur toch de wolken weg en kom
674 Zal er ooit een dag van vrede
675 Tastend langs de wand als blinden
676 Laat onze woorden s3jgen
700 Zo donker als de wereld is

Zie ook de thema’s Duisternis, Verwach(ng, Visioen
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Kers1jd
270 Hart van de hemel, hart van de aarde
438 Vrede, vrede, gezegend met vrede
624 Gij die de mensen zoekt
668 Kom, adem ons open
672 Het volk dat tast in het duister
677 Glorie aan God in den hoge
678 De grote Jozefdromen
679 De herders in het open veld
681 Een God gekend door niemand
682 Gezegend de Nabije
683 Een kind is ons gegeven (Gij levensbron)
685 Een kind is ons gegeven (Een kind geboren)
686 Een lied klinkt in de wereldnacht
687 Kind van het licht
688 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
689 Kind ons geboren
690 In de diepste wereldnacht
691 Vanwaar zijt Gij gekomen
692 In de harten van de mensen
693 Komt ons in diepe nacht ter ore
694 Maar een geboorte is niet meer te stuiten
695 Niet alleen in het holst van de nacht
696 O Bethlehem, jij kleine stad
697 Gloria, gloria
699 Uit uw hemel zonder grenzen
701 Zij die op de sterren reizen,

Zie ook het thema Licht

Veer/gdagen/jd
36 Slaven waren wij
39 Een mens te zijn op aarde

703 Veer3g dagen nog tot Pasen
704 Veer3g dagen nog tot Pasen

Zie ook de thema’s: Droe�eid, Omkeer, Reizen

Palmzondag
713 Benedictus qui venit
712 Zovelen stonden langs de weg
715 Zwaai, zwaai, zwaai

Wi0e Donderdag
635 De eerste keer dat het brood werd gedeeld
705 Als de graankorrel niet in de aarde valt
706 Beeld en gelijkenis
707 Dit is de nacht van afscheid en verraad
708 De Eeuwige, Alomtegenwoordige
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Zangen op alfabet

In dit register zijn alle liederen opgenomen, alfabetisch
geordend op beginregel. Indien een lied of tekst een eigen titel heeft,
is deze cursief weergegeven. In dit register wordt verwezen naar de
liednummers.

224b Aan onszelf teruggegeven (Evertse)
224a Aan onszelf teruggegeven Van der Heide)
507 Aanroep
544 Aanwezigheid, Jij, waarvandaan
604 Abraham
505 Achter al mijn woorden
158 Adem licht
676 Adem ons open
281 Adoramus te
664 Adventslied
636 Agapèlied
209 Al had niemand mij ooit gezien
208b Al laat geen zon zich zien (De Jong)
208a Al laat geen zon zich zien (Zwart)
541 Al wat een mens geluk kan geven
82 Al wat ik kan
454 Al wat is het is in u
657 Al wat wij verlangen
663 Al wie dolend in het donker
325 Alle denkbare en ondenkbare levende zielen
524 Alle water van de zee
604 Alleen omdat jouw stem mij wenkte
326 Alleluia
381 Alles wacht op U vol hoop
231 Alles wat adem heeft love de Heer
597 Als alles is gezegd
249 Als alles stilte wordt
471 Als de beelden zijn gebroken
341 Als de dag niet meer glanst
705 Als de graankorrel niet in de aarde valt
250 Als de nieuwe dag aanbreekt
543 Als een arm om je heen
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211 Als een boom ben je
546 Als een olijfboom
188 Als een profeet
207 Als een wolk van warme adem
163 Als er voor de armen geen voedsel meer is
2 Als Gij ons niet kent vanaf de moederschoot
61 Als God ons thuisbrengt
665 Als groen dat in de wintertijd
12 Als het licht komt
343 Als ik roep, geef antwoord
121 Als ik spreek tot wie, tot jou
251 Als ik U aanroep
620 Als je brood deelt deel je macht
344 Als je niet alleen kunt slapen
165 Als jij er niet was geweest
380 Als morgenrood
599 Als regen die de aarde drenkt
28 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt
531 Als wild gras
523 Altijd Aanwezige cirkel en kern
14 Ander, ouder
419 Armen en patsers
654 Avondbrood
631a Avondmaal ter heiliging (Löwenthal)
631b Avondmaal ter heiliging (Oomen)
87 Avondzang

453 Ballade van de mens
706 Beeld en gelijkenis
542 Behoed de liefde
252 Behoed en bewaar Jij ons
310 Bei Gott bin ich geborgen
713 Benedictus qui venit
48 Beth, een huis voor onderweg
696 Bethlehem
365 Bevrijd mij toch
26 Bewaar in uw liefde
412 Bezingen wil mijn wezen
51 Bij het wandelen
213 Bij jou is de bron van het leven
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717 Bleib mit deiner Gnade bei uns
718 Bleibet hier und wachet mit mir
367 Bless the Lord
60 Blijf bij ons nu de avond daalt
377 Blijf jij naar ons op zoek
413 Blijf niet staren op wat vroeger was
392 Blijf niet ver van ons
264 Blijf ons nabij (Vrienten)
548 Blijvende bewaar mij in jouw vrede
253 Blijvende Nabije
414b Blinde ogen verlicht ze (Löwenthal)
414a Blinde ogen verlicht ze (Oomen)
425 Blinden blijven blind
600 Boek jij bent geleefd
394 Bonum est confidere
525 Boven waar de golven breken
609 Brandde ons hart niet (Gregoriaans)
598 Brandde ons hart niet? (Steehouder)
651 Breken en delen
101 Brekend, delen, houden wij elkaar bijeen
508 Breng ons tot bezinning
282 Breng vrede
646 Brood – hier gedeeld
649 Brood en wijn gebed
658 Brood is aarde, akker graan
640 Brood is om te breken
633 Brood op tafel (Jongerius)
658 Brood op tafel (Steehouder)
661 Broodlied
90 By night

329 Christe Salvator
35 Christe, lux mundi
354 Confitemini Domino

400 Da pacem cordium
360 Da pacem Domine
730 Daar is het daglicht (Paasochtend)
729 Daar is het daglicht (Paaswake)
510 Dag voor dag
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212 Dagsluiting
342 Dan nog
723 Dan zal ik leven
83 Dank U, Heer, die eeuwigdurend
85 Dank voor de adem en het licht
87 Dank voor de geuren van het gras
85 Danklied
91 Dans nos obscurités
601 Dat boek is te oud en te zwaar
254 Dat de stilte ons bewaart
411 Dat een nieuwe wereld komen zal
402 Dat een nieuwe wereld komen zal (Refrein)
122 Dat heel mag worden mijn huis
123 Dat ik aarde zou bewonen
88a Dat ik recht kan staan (De Vries)
88b Dat ik recht kan staan (Plantinga)
549 Dat jij op komt dagen
255 Dat jouw liefde in ons leven blijft
446 Dat mag blijven wat er is
230 Dat niet de lengte van ons leven telt
124 Dat wij niet vergeten
499 Dat wij volstromen
581 Dat woord is niet in steen geschreven
582 Dat woord waarin ons richting werd gegeven
408 De aarde brandt
415 De aarde ging woestijnen
527 De avond komt met droefheid
456 De boodschap mogen wij horen
89 De boom is de aarde dankbaar
84 De dag dat ik gezongen heb
656 De disgenoten
417 De droom van God: een plaats van vrede
635 De eerste keer dat het brood werd gedeeld
606 De eeuwen doorgegeven
708 De Eeuwige, Alomtegenwoordige
490 De Geest van God waait als een wind
80 De gestorvene
612 De God die ons liefheeft
678 De grote Jozefdromen
547 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
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30 De hemel mag horen
679 De herders in het open veld
545 De letters van uw naam
256 De levende zegene en behoede u
667 De nacht loopt ten einde
448 De schoonheid van de schepping zingt
151 De sleutels passen niet meer
742 De stad was vol en feestelijk druk
171 De stad, een schepping van de mens
419 De stem van de patsers regeert
457 De steppe zal bloeien
126 De stille zachte stem te zijn
653 De tafel der armen
444 De vogel van de vrede
252 De vrede van Christus
720 De wereld is in nevelen verborgen
420 De wijze woorden en het groot vertoon
426 De wildernis zal bloeien als een roos
519 De wind van wijsheid
109 De woorden die wij spraken tot elkaar
16 De Zegen
470 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi
410 Deze drie
405 Deze wereld (Oosterhuis)
420 Deze wereld omgekeerd
584 Deze woorden aan jou opgedragen
225 Die alles overstemt
664 Die als een herder ons behoedt
602 Die chaos schiep tot mensenland
191 Die de aarde boetseerde
257 Die de morgen ontbood
422 Die het lijden van de mensen
709 Die is geslagen op het hout
345 Die mij droeg op adelaarsvleugels
259 Die mij getrokken uit de schoot
346 Die mij hoedt als een herder
621 Die naar menselijke gewoonte
472 Die ons telkens weer de kans geeft op te staan
290 Die ons voor het licht gemaakt hebt
629 Die wij danken
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152 Die zegt God te zijn
33 Diep van binnen
550 Dit ene heb ik jou gevraagd
210 Dit ene weten wij
93 Dit huis is een huis waar de deur openstaat
92 Dit huis vol mensen
94 Dit huis zij ons behoudenis
736 Dit is de dag, dit is het uur
707 Dit is de nacht van afscheid en verraad
209 Dit is de plaats
260 Dit is het uur, waarop het licht aan kracht verliest
3 Dit kind
113 Dode mensen zijn ook mensen
67 Doe mij binnengaan
258 Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen
390 Dona nobis pacem in terra
524 Door het water
423 Draag mijn droom als levensteken
214 Druk mij als een zegel op je hart
215 Duren zal de liefde van God

622 Eat this bread, drink this cup
38 Een alleen onooglijk klein
681 Een God gekend door niemand
436 Een God van heil zijt Gij
685 Een kind geboren
685 Een kind is ons gegeven (Een kind geboren)
683 Een kind is ons gegeven (Gij levensbron)
455 Een land in onweer verwart
422 Een lied aan die ons ziet
686 Een lied klinkt in de wereldnacht
512 Een liedje van het water
538 Een liedje van liefde
552 Een maaiveld in het morgenlicht
39a Een mens te zijn op aarde (Barnard, Rippen)
39b Een mens te zijn op aarde (Barnard, Straatsburg)
62 Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)
464 Een nieuw lied voor de Ene
606 Een nieuw Marialied
378 Een schoot van ontferming
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680 Eén ster maakt de nacht minder
491 Een vogel, ze broedt
681 Een waar genadejaar
376 Een warme bron van vrede zijt Gij
37 Een weg van wonderen
11 Een zegen voor jou
532 Eens. als zijn liefde meegekregen
262 Eerste stem
262 Eerste Stem, Herder der Ziel
7 Eeuwige hier nu
264 Eeuwige hoor ons bidden
212 Eigenlijk geloof ik niets
626 Elke dag (Tafelgebed)
379 Elke dag, alle dagen
721 Emmaüslied
458 En bracht mij ver voorbij mijn dralen
459 En ik hoorde een stem roepen van de troon
611 En spreke
233 Enige, wij loven U
585 Enige, wij zijn voor U bestemd
424 Er is geen hemel voor wie aarde ombrengt
33 Er is geen plan van hoe je leven moet
127 Er is nog zomer
235 Ere wie ere toekomt
348 Ergens moeten uw handen nog bezig zijn

630 Friede sei mit dir

721 Ga jij met ons vandaag op weg
4 Ga mee in ons midden
15 Ga met God en Hij zal met je zijn
41 Ga met ons jouw weg
32 Ga met ons mee op onze wegen
16 Ga nu allen heen in vrede
18 Ga nu in vrede met alwat leeft
13 Ga tot de einden der aarde
52 Gaandeweg
68 Gaat een dode langs de huizen
143a Gebed van Franciscus (Rippen)
143b Gebed van Franciscus (Temple)
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6 Geboorte
42 Geboren om te leven
3 Geboren uit adem
43 Geboren worden, moeten gaan
261 Gedenk ons hier bijeen
317 Gedenk uw woord
130 Geef mij een mens
695 Geen kerstcantate
172 Geen taal bij machte u te meten
173 Geen taal die Jou beschrijft
350 Geen woning komt tot stand
265 Geest die wijsheid schenkt, geduld
95 Geest van God, wees hier aanwezig
478 Geestkracht
96 Gegroet jij jij
666 Gegroet Maria
432 Gehoord in mensen
722 Geloofd zijt Gij
410 Geloven begint in het opstaan van armen
44 Gelukkig allen die uw wegen gaan
510 Geniet maar van de zonverlichte uren
387 Geniet van de goedheid van God
375 Gespannen zag ik naar zijn nabijheid uit
738 Geweldige, gedreven wind
131 Gezegend ben jij
716 Gezegend de naam van de Getrouwe
682 Gezegend de Nabije
447 Gezegend die de wereld schept
17 Gezegend die ons deed opstaan
86 Gezegend gaan wij nu van hier
232a Gezegend Gij van hier tot waar (Löwenthal)
232b Gezegend Gij van hier tot waar (Oomen)
450 Gezegend zijt Gij, gezien heel uw schepping
263 Gij die aan ons beloofde er te zijn
624 Gij die de mensen zoekt
327 Gij die de stomgeslagen mond verstaat
671 Gij die de wolken scheurt
272 Gij die een en eeuwig zijt
328 Gij die geroepen hebt ‘licht’
330 Gij die gezegd hebt: troost mijn volk
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613 Gij die het eerst gesproken hebt
625 Gij die het licht te voorschijn roept
267 Gij die niemand naar de ogen ziet
245 Gij die onderweg verschijnt
266 Gij die ons in dit leven hebt geroepen
626 Gij die onze God wilt zijn
587 Gij die roept
588 Gij die u in dromen hult
268 Gij die uzelf, gezegd, gezongen
331 Gij die van oudsher mensen maakt
506 Gij die voor alle mensen
627 Gij die weet wat in mensen omgaat
78 Gij doet de mensen tot stof vergaan
380 Gij eeuwige gloeiend van liefde
184 Gij gaat voorbij
321 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
683 Gij levensbron
388 Gij Machtige in eeuwigheid
236 Gij met uw naam
347 Gij mijn schuilplaats, mijn vesting
132a Gij moet het eenzaam laten (Huijbers)
132b Gij moet het eenzaam laten (Rippen)
128 Gij ongehoord
554 Gij peilt mijn hart
605 Gij wacht op ons
562 Gij zijt de lucht om mij heen
349 Gij zijt mijn waarheid
192 Gij zijt voorbijgegaan
492 Gij, die ooit en eeuwig
697 Gloria, gloria
677 Glorie aan God in den hoge
351 God bewaar mij
540 God die in het begin
280 God in de hemelen, zie naar uw mensen (Psalm 130)
486 God in de hemelen, zie naar uw mensen (Psalm 51)
216 God is Hij alleen
19 God zal met je meegaan
153 God zwijgt, zwijgt in alle talen
335 God, denk aan uw schepping
271 God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
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494 Gods Geest als levensadem
500 Goede adem raak ons aan
328 Groter dan ons hart

551 Haal mij toch aan
722 Hallelujah, Geloofd zijt Gij
348 Handen
129 Handen heb je om te geven
406 Harde steen zal zachte klei
270 Hart van de hemel, hart van de aarde
268 Hartslag
688 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
9 Heel geworden in ontmoeting
128 Heel ons gebroken leven
284 Heel ons gebroken leven (Antifoon)
237 Heer gij hebt uw naam gegeven
269 Heer ontferm u
324 Heer ontferm u (Fictoor)
238 Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam
193 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
97 Herschep ons hart
650 Het brood dat hier op tafel ligt
660 Het brood in de aarde gevonden
607 Het eerste licht raakt Jacob aan
451 Het kwaad heeft niet het laatste woord
706 Het lied van de mensenzoon
651 Het moet in de zomer gebeuren
656 Het simpele gerei
672 Het volk dat tast in het duister
371 Het water zal stenen breken
723 Het zal in alle vroegte zijn
597 Het zijn de woorden niet
628 Hier begint de dienst van de tafel
586 Hier ben ik
217 Hier in de schaduw van de stilte
459 Hier woont God bij de mensen
104 Hier zijn verzameld
98 Hij die gesproken heeft
299 Hij onze God, Hij Een
164 Hoe ik ook ben
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150 Hoe is uw naam, waar kan ik U vinden?
166 Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
276 Hoe lang nog, Jij
409a Hoe ver is de nacht (Huijbers)
409b Hoe ver is de nacht (Oomen)
34 Hoe ver te gaan?
177 Hoe verder
460 Hoe verder onze ogen reiken
555 Hoe wonderlijk ben jij met ons verweven
645 Hoewel al jaren weg
115 Honderd bloemen mogen bloeien
353 Hoor je mij?
275 Hoor mijn roepen
278 Hoor ons bidden
274 Hoor onze bede
614 Hoor. Maar ik kan niet horen
637 Hoort en ziet het levend woord
133 Hore mijn oor het ongehoorde
277 Houd Jij ons bij de hand
219 Houd mij in leven
530a Huis om stil te zijn (1)
530b Huis om stil te zijn (2)

384 Ik ben gelukkig
134 Ik ben het water des levens
154 Ik heb lief de aarde en de mensen
586 Ik hoorde je hebt me geroepen
512 Ik lag de lieve lange dag
473 Ik leef tegen het donker in
382 Ik nabij
356 Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Huijbers)
355 Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Zwart)
279 Ik sta voor U in leegte en gemis
495 Ik stort mijn Geest op ieder
136 Ik weet een tuin waar duizend rozen
156 Ik weet haast niets meer
511 Ik weet nog hoe ik eens als kind
99 Ik wens jou vrede
325 Ik zal er zijn
427 Ik zal in mijn huis niet wonen
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461 Ik zie de hemel opengaan
359 Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel
167 Ik zoek U met gesloten ogen
233 Ik-Ben-Er
382 Ik, zegt God, ik ben nabij
462 In ‘t laatste van de dagen zal het zijn
684 In beginsel was dat woord
690 In de diepste wereldnacht
692a In de harten van de mensen (Silcocks)
692b In de harten van de mensen Van Bruggen)
332 In de hemel onze vader
194 In de oudste lagen van mijn ziel
571 In de schaduw leven van het hoogste goed
615 In de stilte kan ik horen
710 In de stilte van de nacht
590 In den beginne was het woord
714 In die dagen
221 In het stille
50 In Liefdesnaam
474 In mijn bloei ontluisterd
282 In slapeloze nachten
391 In the Lord I’ll be ever thankful
319 In uw handen leg ik mijn hart
585 In Uw licht
352 In zware tijden hoef ik niet te vluchten
107 Intochtslied
285 Is onze toekomst vastgelopen

610 Ja, uw woord is het waard
5 Je bent gedoopt
21 Je moet de zee doorgaan
70 Je staat in avondlicht
169 Jesus, remember me
239 Jij allerhoogste heer van alle dingen
174 Jij bent de god die mij gegeven is
6 Jij bent geen klei gebleven
175 Jij bent van jou
557 Jij binnenweg van ons bestaan
29 Jij die de weg van de pelgrim
283 Jij die eeuwig leeft
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475 Jij die ons ten goede keert
347 Jij die schuilt bij de Hoogste
176 Jij die voor alle namen wijkt
138 Jij die woont in heiligheid
287 Jij diep in ons verscholen
503 Jij geeft mij vleugels
403 Jij in ons midden koninklijk aanwezig
533 Jij, als geuren hang jij om mij heen
40 Jij, die mijn hand niet loslaat
248 Jij, om mensen bewogen
155 Jou gezocht bij dag
558 Jouw stem in mij
114 Jouw vreemde land wordt mijn land
579 Jouw woord komt niet buiten onszelf tot leven
589 Jouw woorden in schriften geschreven
726 Jubilate coeli
357 Jubilate Deo

289 Keer U niet af
112 Keer U om naar ons toe
689 Kind ons geboren
687 Kind van het licht
8b Kind, wij dragen je op handen (Clevering)
8a Kind, wij dragen je op handen (Van der Kooy)
428 Klaagzang en klacht
593 Klankresten van een onvoltooid verhaal
321 Klein danklied
335 Klein Kyrië-eleison
333 Koester de namen
676 Kom adem ons open
507 Kom Geest van God “Ik zal er zijn”
559 Kom in mij
476 Kom naar het levend water
628 Kom over ons met uw geest
493 Kom Schepper
493 Kom Schepper, adem in ons hart
502 Kom Schepper, Geest
659 Kom uit je dood
668 Kom, adem ons open
443 Komen ooit voeten gevleugeld
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693 Komt ons in diepe nacht ter ore
534 Kon ik alle talen spreken
240 Koning is onze God
746 Kringloop
293 Kyrie eleison (Bell)
389 Kyrie eleison (Taizé)
334 Kyrie, die opkomt voor de armen
671 Kyrie, Gij die de wolken scheurt
308 Kyrie, Kyrie (Taizé 1)
323 Kyrie, Kyrie (Taizé 2)

416 Laat het kwaad jou niet overwinnen
69 Laat mij nu gaan, genade die mij draagt
71 Laat mij nu gaan, ik ben geborgen
31 Laat ons maar van liefde zingen
648 Laat ons nu de broden breken
676 Laat onze woorden stijgen
137 Laat uw hart zich niet verharden
140 Laat wonen Jouw nabijheid onder ons
70 Laatste lied
746 Langzamerhand haalt ons de tijd weer in
296 Laten wij bidden tot God onze Vader
72 Laten wij dan nu begraven wie haar taak
719 Laten wij dan nu begraven wie zijn taak
399 Laudate omnes gentes
560 Leer ons de letters spellen
139 Leve de mens die zich ontfermt
263 Leven dat er wezen mag
25 Leven is van zeven dagen
578 Leven van verhalen
358 Levende God, mijn herder zijt Gij
292 Levende weg
392 Levende, blijf niet ver van ons
292 Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen
220 Licht dat ons aanstoot in de morgen
182 Licht dat terugkomt
286 Licht in de nacht dat duister verdrijft
199b Licht in het donker
199a Licht in het donker (Canon)
336 Licht in onze ogen

Register alfabetisch:Opmaak 1  09-08-2015  15:16  Pagina 1136



1137

619a Licht voor ons uit (De Jong)
619b Licht voor ons uit (Zwart)
725 Licht, geluid ,beweging, lied
727 Licht, licht! Alles wordt licht
291 Licht, ontloken aan het donker
226 Licht, Woord, Antwoord
229 Lichtcredo
220 Lied aan het licht
497 Lied aan het vuur
28 Lied om vrijheid
265 Lied over de Heilige Geest
407b Lied tegen de Derde Wereldoorlog (Oomen)
407a Lied tegen de Derde Wereldoorlog (trad.)
428 Lied van Amos
415 Lied van de Ark
203 Lied van de gaven van de Geest
188 Lied van de profeet
522 Lied van de rest
594 Lied van de stem
615 Lied van de stilte
533 Lied van de tuin
21 Lied van de uittocht
198 Lied van Ezechiël
189 Lied van geloof, hoop en liefde
193 Lied van Gods aanwezigheid
460 Lied van het land
672 Lied van Jesaja (Oosterhuis)
675 Lied van Jesaja (Steehouder)
484 Lied van Kaïn
462 Lied van Micha
30 Lied van Mozes
707 Lied van Petrus
406 Lied van Renée
468 Lied van vandaag en morgen
259 Lied van weg en omweg
373 Lied van woord en weg
31 Liedje voor de overlevenden
532 Liefde
67 Liefde is uw Naam
149 Liefde, eenmaal uitgesproken
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22 Liefst zit ik hier
538 Liefste, jouw kussen
214 Loflied
162 Lord Jesus Christ
401 Lumière de Dieu

141 Maak mij een werktuig in uw hand
143a Maak mij een werktuig van uw vrede (Rippen)
143b Maak mij een werktuig van uw vrede (Temple)
513 Maak mij nu stil verdrijf de razernijen
515 Maak mijn hart een oase van stilte
158 Maak niet meer woorden vuil
636 Maaltijd van vreugde
694 Maar een geboorte is niet meer te stuiten
205 Maar geen naam
416 Maar jij
142 Maar van kleine daden zijn
480 Maar weer
477 Machtige mijn Machtige
442 Magnificat (Delver)
670 Magnificat (Taizé)
469 Magnificat werd van vrouw tot vrouw gezongen
592a Mensen van God (Huijbers)
592b Mensen van God (Löwenthal)
100 Mensen van grond en licht
135 Mensen zijn een maat te groot
516 Met de sterren in haar ogen
577 Met geloof en hoop en liefde
478 Met het schaamrood op de kaken
195a Met niets van niets
195b Met niets van niets zijt gij begonnen (Oomen)
195a Met niets van niets zijt gij begonnen (Oosterhuis)
102 Met nieuwe woorden
649 Midden in ons midden
661 Midden onder mensen
385 Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
383 Mijn hart een harp een viool
361 Mijn herder, Gij alleen
563 Mijn liefdeslied voor Jou
157 Mijn moeder is mijn naam vergeten
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288 Mijn ziel dorst als een hert
294 Moederziel van den beginne
652 Moge het delen van dit brood
74 Moge jou vergezellen
518 Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn
639 Moge ons voor waar verschijnen

177 Na de storm de stilte
75 Na de vloed
197 Naam die als een rode draad
190 Naam die mij van meet af aan
66 Naar het land van rust en vrede
73 Naar het paradijs
295 Naar jou sta ik op in de morgen
178 Naar U gaat mijn verlangen, Heer
677 Naardense engelenzang
561 Nacht van droom en van verlangen
395 Nada te turbe
564 Neem mij aan zoals ik ben
517 Neem van mij mijn onrust
642 Neemt en eet met elkaar
556 Nergens ben ik
641 Niemand heeft U ooit gezien
168 Niemand kent Uw wegen
553 Niemand leeft voor zichzelf
695 Niet alleen in het holst van de nacht
592a Niet als een storm als een vloed (Huijbers)
592b Niet als een storm als een vloed (Löwenthal)
45 Niet is het laatste woord gesproken
429 Niet op een troon van alleen
144 Niet verdeeld maar samen
430 Niksers, leeghoofden
159 Noem ons je naam
77 Nog is de dood niet overmocht.
200 Nog voor chaos
362 Nooit tevoren zo vol vreugde gezongen
302 Nu het avond is
179 Nu nog met halve woorden, hier en daar
54 Nunc dimittis
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281 O Adoramus te Domine
696 O Bethlehem, jij kleine stad
366 O Christe Domine Jesu
393 O Heer God erbarmend genadig lankmoedig
398 O Lord, hear my prayer
734 O Surrexit Christus
741 O Veni Creator Spiritus
479 O wanneer ik mij niet hechtte in jouw licht
583 O Woord, gewonnen uit de aarde
517 Om adem
338 Om de mensen, godverlaten
337 Om de mensen, om hun leven
565 Om dit ene bid ik
662 Om dit jaar
515 Om gelijkmoedigheid
10 Om in water te geloven
46a Om liefde gaan wij een leven (Oosterhuis)
46b Om liefde gaan wij een leven (Rouw)
518 Om mededogen
638 Om te delen hier gekomen
629 Om te komen tot onszelf
201 Omdat hij niet ver wou zijn
634 Omdat je van het graan moet leven
536 Ongestraft mag liefde bloeien
203 Onhoorbaar onzichtbaar
431 Onkreukbare woorden
23 Onmisbaar deel van de keten
181 Onstilbare tonen
299 Onze hulp in de naam van de Heer
480 Onze kussens zijn nat van de tranen
296 Onze Vader
301 Onze Vader die in de hemel zijt
297 Onze Vader in de hemel
303 Onze Vader verborgen
494 Onzichtbaar zoals adem is
452 Op de dag toen de wereld nog woestijn was
1 Op een stem van ver gehoord
363 Op God alleen wacht ik
47 Op mijn levenslange reizen
48 Op weg naar morgen en overmorgen
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669 Op wie wij wachten
103 Openingsgroet
724 Opnieuw geboren, opgestaan
364 Ostende nobis Domine
49 Our darkness is never darkness
132a Over de eerbied (Huijbers)
132b Over de eerbied (Rippen)
116 Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven

623 Peace I leave you
207 Pinksteren
740 Pinksterlied
22 Pleisterplaats
241 Prachtig de gezalfde koning
427 Psalm van David
59 Psalm van Elia

483 Raak jij mij aan
528 Raak met je hand ons hart
449 Rechtvaardigheid zal uitgaan boven kwaad
1 Reislied
595 Roep ons in het morgenlicht
266 Roep ons, vandaag nog
501 Roep onze namen
145 Rondgang bij het delen
408 Rorate
526 Ruimte om Hem
496 Ruimte waar het licht kan komen
298 Rust en vrede

103 Samen leven werken
105 Samen worden woorden taal
101 Samenhang
300 Schenk ons de dauw
489 Schep toekomst
673 Scheur toch de wolken weg en kom
306 Schreeuw uit de diepte
602 Schriftlied
730 Sinds het begin jij tot op vandaag jij (Paasochtend)
729 Sinds het begin jij tot op vandaag jij (Paaswake)

Register alfabetisch:Opmaak 1  09-08-2015  15:16  Pagina 1141



1142

396 Singt dem Herrn ein neues Lied.
36 Slaven waren wij
463 Slechts bij geruchte
145 Slechts het brood
64 Slechts uit de verte zagen zij
698 Soms breekt uw licht
482 Spreek tot mij verlossende woorden
365 Sta op bevrijd mij toch mijn God
574 Staan in licht
65 Stad van mijn hart
51 Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde
309 Steen
594 Stem als een zee van mensen
580 Stem die leven wint op dood
368 Sterker dan angst is de liefde
24 Sterven is het uitdoven van een lamp
126 Stille zachte stem
481 Stilte die geen mens verbreekt
509 Stilte die voelbaar
106 Stilte nu
568 Stilte nu. Deze bijeenkomst
520 Stilte, wees een wacht bij mijn mond
386 Strek uw handen naar mij
734 Surrexit Christus
732 Surrexit Dominus vere

647 Tafel verzamelt
564 Take, o take me as I am
675 Tastend langs de wand als blinden
433 Tegen de wind in zingen
643 Telkens als wij eten van dit brood
453 Ten dage dat Hij maakte
577 Through our lives
53 Tijd van leven
53 Tijd van vloek en tijd van zegen
511 Tijdeloos
285 Toekomstlied
739 Toen de dag gekomen was
205 Toen hebben wij al wat wij zagen
198 Toen ik daar zat verweesd en zonder lied
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483 Toen ik nog ziek was
305 Toen wij zaten langs het water
425 Tot iemand komt
434 Tot U hef ik mijn lege handen
38 Trouwlied
206 Tussen de tijd

242 U riep, o maker van het goede
576 Ubi caritas et amor
307 Uit de diepte roep ik jouw naam
50 Uit de nacht tot licht geroepen
37 Uit Egypte weggegaan uit de slavernij
444 Uit het goede hout gesneden
146 Uit hoeveel eeuwen
111 Uit honderd huizen
498 Uit onze stad van staal en steen
202 Uit staat en stand
530a Uit straten ronkend en rumoerig (1)
530b Uit straten ronkend en rumoerig (2)
699a Uit uw hemel zonder grenzen (Geraedts)
699b Uit uw hemel zonder grenzen (van der Put)
465 Uit vuur en ijzer zuur en zout
435 Uiteindelijk geen leven zonder U
566 Uw naam is als een stille stem
369 Uw vriendschap reikt tot in de hemel
591 Uw woord dat de eeuwen voorziet
616 Uw woord is een lamp voor mijn voet

243 Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen
429 Van de gewone man
344 Van de ladder omlaag
466 Van grond en vuur zult gij ons maken
537 Van harte
740 Van hemelhoog waait plots een wind
142 Van kleine daden
539 Van liefde die overvloeit
437 Van zien, maar geen gezichten
539 Vanuit de diepte tot hoog in de sterren
691 Vanwaar zijt Gij gekomen
567 Veel te laat heb ik jou liefgekregen
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702 Veertig dagen de woestijn
703 Veertig dagen nog tot Pasen
704 Veertig dagen zijn voorbij nu
744 Veni Creator Spiritus
745 Veni Sancte Spiritus
218 Verborgen God laat je toch vinden
570 Verborgen vuur
234 Verder dan de vogelvlucht
404 Verdoofd en schamper
309 Verdriet kit al mijn krachten samen
76 Verdriet leeft in ons hart
445 Verlos ons, laat er vrede komen
552 Vertrouwen
370 Vertrouwen heb ik in de Eeuwige
55 Vind je liefde op je weg
75 Vogel gevlogen, zon opgegaan
107 Vol van verwachting
618 Volmaakt de regels van de Ene (Ps.119:169-178)
617 Volmaakt de regels van de Ene (Ps.119:49-56)
514 Voor de zevende dag
81 Voor een boom is er nog hoop
290 Voor het licht
519 Voor iedereen verstaanbaar
570 Voor ik was ben jij mij op het lijf geschreven
467a Voor kleine mensen (Eijgenraam)
467b Voor kleine mensen (Löwenthal)
170 Voor mensen die naamloos
572 Voordat ik bomen zag
421 Vrede voor jou
147 Vrede wens ik je toe
630 Vrede zij met jou
438 Vrede, vrede, gezegend met vrede
372a Vriendelijk licht (Huijbers)
401 Vriendelijk licht (Lumière)
372b Vriendelijk licht (Zwart)
569 Vriendelijk licht dat ons verwarmt
180 Vroeg ik mijn denken
731 Vroeg in de morgen
516 Vrouwe wijsheid
222 Vruchteloos zou leven zijn
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497 Vuur dat licht van leven geeft

122 Waar liefde woont
160 Waar ter wereld vind ik jou
148 Waar vriendschap is en liefde
56 Waarheen
439 Waarom razen volkeren
484 Waarom viel je gezicht
440 Waarom woelen de volken
574 Waarom, wanneer
304 Wacht niet meer, hoor nu ik u roep
58 Wait for the Lord
371 Wanneer alles diep van binnen pijn doet
374 Was jij mijn herder
468 Wat altijd is geweest
728 Wat dreef mij naar het graf
405 Wat geen oog heeft gezien
485 Wat ik gewild heb
653 Wat in stilte bloeit
125 Wat ons hart verlangt
196 Wat vrolijk over U geschreven staat
57 Water met je twee gezichten
339 Weerlozen worden bemoedigd
337 Wees aanwezig
183 Wees de grond onder mijn voeten
311 Wees genadig, Gij die genade zijt
273 Wees Gij mijn toevlucht
313 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
487 Wees nabij omwille van jouw naam
185 Wees stil mijn ziel, de bomen bidden
456 Weg van gerechtigheid
514 Wek mijn zachtheid weer
316 Wek uw kracht en kom ons bevrijden (Oomen)
317 Wek uw kracht en kom Van der Hoeven)
573 Wekt mij de zon
654 Weldaad is het karige
93 Welkom
23 Welkomstlied
441 Wie arm en machteloos
117 Wie door de Geest is aangeraakt
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244 Wie durft er nog te zingen
186 Wie Jou mag kennen
187 Wie leven van verwondering
315 Wie niet de schaduw kent
529 Wie om het recht zich weert
611 Wie oren heeft hore
537 Wie van harte leven kan
655 Wiens brood zullen wij eten
340 Wij bidden U om vrede
407b Wij die met eigen ogen (Oomen)
407a Wij die met eigen ogen (trad.)
488 Wij die onszelf verhardden
632 Wij dragen nu in brood en wijn
227 Wij geloven in de schepper van het leven
228 Wij geloven in de woorden
229 Wij geloven in het leven
63 Wij geven jou uit handen
645 Wij noemen ons één
79 Wij noemen U de namen
442 Wij prijzen om wat is gebeurd
247 Wij spannen de snaren
118 Wij staan in jouw licht
737 Wij vieren vandaag het feest
735 Wij wachten op de Geest beloofd
108 Wij zoeken U als wij samenkomen
119 Wij zullen een van ziel zijn lichaam worden
223 Wij zullen kennen
535 Wijsheid woont
662 Wil om dit jaar uw armen slaan
720 Wind
397 With you, o Lord
503 Witte magie
36 Wolk en vuur
120 Wonen overal nergens thuis
596 Woord dat ruimte schept
521 Word stil, mijn ziel

674 Zal er ooit een dag van vrede
418 Ze zijn van vlees en van gebeente
522 Zeg niet hoe wijs je bent
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189 Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof
20 Zegen zij uw komen
19 Zegenbede
25 Zegenlied
314 Zend ons uw licht
27 Zevenmaal
80 Zevenmaal om de aarde te gaan
711 Zie de mens die in zijn lijden
312 Zie ons jouw mensen
318 Zie ons, als de mensen naar uw beeld
733 Zie, de aarde wordt weer wakker
603 Zie, ik zal jou troosten
701 Zij die op de sterren reizen,
432 Zij die stom zijn, ver heen
608a Zij is een vrouw van naam in Israël (Voorhoeve)
608b Zij is een vrouw van naam in Israël Van Bruggen)
454 Zijn van aanvang van het leven
598 Zijn woorden die ons hart verwarmen
204 Zing van geloof, hoop en liefde
244 Zingen
644 Zo delen wij vandaag nog
700 Zo donker als de wereld is
372a Zo vriendelijk en veilig als het licht (Huijbers)
372b Zo vriendelijk en veilig als het licht (Zwart)
320 Zoals een hert reikhalst
575 Zoals een kind, gevoed, gekust,
373 Zoals een moeder zorgt
504 Zoals uw geest op mij weegt, dat is goed
161 Zoekend ga ik mijn weg
489 Zolang er één knop aan een bloem
246a Zolang er mensen zijn op aarde (Lyon)
246b Zolang er mensen zijn op aarde De Marez Oyens)
322 Zolang wij adem halen
110b Zomaar een dak boven wat hoofden (Löwenthal)
110a Zomaar een dak boven wat hoofden (Valerius)
743 Zomaar midden in de stad
89 Zomerlied
56 Zonder te weten waarheen het beweegt
239 Zonnelied
712 Zovelen stonden langs de weg
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59 Zowaar ik leef
286 Zuivere vlam
715 Zwaai, zwaai, zwaai
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Ga tot de einden der aarde,
tot het uiterste,

daar zal liefde zijn:
Ga!

Herman Verbeek
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