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Register op begjinrigels en titels 
 
Yn dit register wurdt ferwiisd nei de lietnûmers. As in liet of tekst in eigen titel hat, is dy skeanprinte werjûn. 

 

Al koe ik alle talen sprekke 131 

Al seach nimmen oait nei my om  16 

Al soe de figebeam net bloeie 9 

Alear ha ’k wenne yn ’t hôf fan Eden 14 

Alle wûnder om ús hinne  163 

Alles yn ús, dat woll’ Jo wêze, Hear  59 

As Hy mar fan my is 124 

As ik mar wit dat hjir myn wei  122 

As in breid yn ’e pronk  108 

Asto brea dielst  58 

Asto fregest silst ek krije 138 

Bea en tank  29 

By ’t opgean fan ’e sinne  24 

Bring tank oan de Ivige  156 

Bûten de stêd giet Jezus de krúswei 85 

De ein fan alle dingen is nei-oan  153 

De floed sloech tsjin de boech  15 

De frede fan ’e greiden  168 

De grutte minsken doarre net 17 

De Hear is hjoed ferriisd!  92 

De Hear is myn hoeder, en ik bin syn skiep 5 

De Hear seach nei my om en ûnfertocht  120 

De Heit is trou, syn plannen fiert Er út  151 

De kening stjoert syn tsjinners  22 

De psalm fan Habakuk  8 

De wolkeloft flúst’ret  135 

Der is in stim  1 

Der komt in dei 114 

Dit is de dei dy’t God ús brocht  70 

Dit is de dei, dit is it stuit  98 

Dit is it plak  16 

Do dy’tst út dyn fierte oansjochst  166 

Eare oan God, eare oan God!  37 

Eigenrom is bûtendoarren  133 

En Jezus stie op alle merken  78 

Feilich yn Jezus’ earmen  125 

Fleurich sjonge wy ús liet 71 

Frede fan God  64 

Frede foar jim  62 

Gean yn frede hinne  63 

Gean net dyn wei allinne  121 

Genede wie it dy’t my socht  142 

Genietsje ’t libben, yt en drink  101 

Gjin drúf groeit oan in stikelhage  76 

Gloarje oan God   73 

God is de freugde fan myn hert  10 

God sels hat sprutsen yn de tiid  69 

God dy’t alles makke  162 

God dy’t ús keazen hat  119 

God, dy’t wie en is en komt 150 

God, Jo binn’ ljocht 41 

Graach wol ik dyn tsjinner wêze  154 

Halleluja, lof foar it Laam  100 

Hark, Israel, de Iene  45 

Hear, ik kom ta Jo  40 

Hear, Jo binn’ myn libben, alles wat ik haw  52 

Hear, mei langstme yn it herte  61 

Hear, no’t wy hjir hjoed betinke  105 

Hear, segenje it iten  27 

Hear, sjoch de earme minsken  36 

Hear, wy betinke hjir jo dea  60 

Hear, wiis my jo wei    129 

Heit, no’t wy fuortgean  28 

Heit, wy bûge fol fan skamte  38 

Hy kaam by ús hiel gewoan  84 

Hoe’t Jo genêze witt’ wy net  145 

Ienris yn ’e stêd fan David  72 

Iepenje my  23 

Ik bin it libbensbrea  79 

Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer 139 

Ik fal net út syn hân  4 

Ik fiel: Gods winen waaie hjoed  126 

Ik kom al gau, hat Jezus sein  111 

Ik leau yn God de Heit, de Almachtige  49 

Ik leau yn God de Heit, dy’t yn ’t begjin  50 

Ik leau yn God de Heit, de Skepper fan ’e wrâld 51 

Ik mocht de fêste rotsgrûn fine  134 

Ik romje ’t wurd dat my yn frijheid set  48 

Ik wol de leafde hulde biede  158 

Yn d’ iere moarn, as d’ amme rûst  25 

Yn djipten en oer hichten  117 

In freugderop, in blide stim  89 

In ingel seit Maria oan  65 

Yn Israel, dat God fergeat  18 

Yn it krús sil ’k ivich romje  87 

In lêste wjukslach fan ’e wyn  30 

In liet foar dy’t ús sjocht  166 

In moardner freget oan Gods Soan  86 

In spyltúch bin ik  6 

In sterke fêsting is ús God  104a/b 

It gedicht fan pater Titus  140 

It tredde krúswurd  86 

Ivich Wurd, sjoch ús yn lof feriene  155 

Ja, ik leau en dêrom sjong ik  96 

Jezus fol leafde  118 

Jezus libbet, wis en wier  113 

Jo genede kin ik mei ta  88 

Jo rêst yn myn wrâld  5 

Jona hat God wis wol heard  20 

Jou, tsjinners fan God  13 

Kom, Jo lang ferwachte Jezus  66 

Kom, lit ús fleurich sjonge  161 

Kristus, op ’e jûn te hôf brocht  91 

Lear my jo wei, o Hear  123 

Lear my, o Hear, jo lijen te betinken  83 

Liet fan it liet  1 

Lit de bern mar by My komme  21 

Lit genede oer ús reine  103 

Lit yn alle tiden hearre  116 

Lit my jo frede trochjaan meie  167 

Lyts, lyts berntsje  54 

Ljochtstêd mei dyn pearelpoarten  112 

Lof oan de Hear, Hy neamt by namme  132 

Lokkich dy’t yn Kristus stjerre  147 

Machtich God, sterke rots  157 

Marije sjongt 10 

Mear wurkfolk 78 

Mei-inoar yn Jezus’ namme 148 
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Meist mei ûntsach, o folk, betinke  43 

Myn God, ik kom by Jo. Dan bin ik feilich  4 

Myn ûntrou folk, de mjitte is fol  152 

Nimmen wit jo wegen  130 

Nimmen kin de dea ûntrinne  146 

No bûge wy de knibbels foar de Heit  149 

No gean de blommen noch dea  107 

No kin jo tsjinstfeint hinnegean  11 

No knibbelje wy foar jo troan  95 

Noait kinst dyn Heilâns macht oerskatte  136 

O blide dei fan glâns en macht  97 

O God fan alle folken  110 

O God fan Israel, ús heit  57 

O God, myn Hear, ik haw jo boadskip heard  8 

O God, ús Heit, ús hieltyd nei  46 

O Hear, myn God, as ik ferwûnd’re oansjoch 164 

O Hear, ús God, wat is jo namme grut  2 

O Heare God almachtich  81 

O hillige dei  109 

O Jezus, as myn each Jo sjocht  140 

O Kristus, Soan fan God de Heit  165 

Oait, as it frede is 19 

Oan jo fuotten, Hear, is it heechste plak  47 

Och, ik sûnder, wat sil ’k sizze ? 39 

Oer hiel de wrâld blaast sterk in wyn  99 

Om it skeinen fan de skepping  29 

Om’t God yn goedens mei ús wol  7 

Op in stim fan fierren heard 127 

Paradys  14 

Reisliet 127 

Sa sill’ wy nei it feest ta gean  106 

Sa’n ien  3 

Sa’t in reahart nei wetter smachtet  159 

Set earst it sin op it keninkryk fan God  137 

Sit net yn noed  74 

Sjoch nei de fûgels  75 

Sjoch, hoe’t Jezus dêr rint yn Jeruzalim  88 

Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk  94 

Sjong foar de God fan Israel  77 

Span in tinte foar de Heare  32 

’k Stel myn fertrouwen op de Hear myn God 143 

Stilte falt oer alle lannen  31 

Suver en inkeld troch graasje  42 

Te priizjen is de Hear, dy’t ivich is  93 

Us Heit, wy sjonge ta jo ear  12 

Us help is yn de namme fan de Heare  34 

Us helper is de Heare 35 

Wa kin foar God ferskine?  82 

Wa meat it wetter mei de holle hân?  160 

Wa mei, o God, bewenje  3 

Wat binn’ Jo grut 164 

Wat smyt in minske ’t bodzjen op  102 

Wêrhinne gean ik, ta wa my keare?  80 

Wês altyd bliid yn Kristus  68 

Wês bliid, wês bliid  67 

Wês earlik, doch dyn neiste rjocht  44 

Wês foar my de himel boppe  144 

Wês Jo myn takomst  128 

Wês stil foar it antlit fan de Hear  33 

Wês stil myn siel, de Hear is tige nei  141 

Wy leauwe dat de Hear ús Heit is  53 

Wy meie wer op ’e nij begjinne  115 

Wy steane om dy hinne  55 

Wy tankje Jo, barmhertich God  26 

Wy woll’ Gods dieden rûnfertelle  56 

Wiswier, de Heare is ferriisd  90 

Wolkom, freugde fan ’e wrâld  24 

 

 


