De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd zingt deze
nieuwe liederen uit Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk (2013)
Opgesteld op volgorde van de liednummers en
voorzien van perioden en herkomst
150A Geprezen zij God | Psalmen | Brits
220

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon |Getijden van de dag – Morgen | Ned

217

De dag gaat open voor het woord des Heren |Getijden van de dag – Morgen | Ned

303

Zonne en maan | De eerste dag – Kyrie en Gloria |Scan

323 Hoor, maar ik kan niet horen |De eerste dag – Rond de Schriften, Doop en belijdenis,
Pasen | Ned
495

Toen midden in de wintertijd | Getijden van het jaar - Kersttijd | Frans

501

Als een ster in lichte luister | Getijden door het jaar – Kersttijd | Ned

502

Wij zingen door de tranen heen | Getijden van het jaar – Kersttijd | Ned

553

Stap voor stap gaat door Jeruzalem | |Getijden van het jaar –

559

Gij die ver voor ons uit | Getijden van het jaar – Veertigdagentijd | Scand

560

Hij ging de weg zo eenzaam | Getijden van het jaar – Veertigdagentijd | Scan

656

Ik ben de wijnstok | |Getijden van het jaar |Paastijd |Ned

690

Taal op de tong |Getijden van het jaar – Pinksteren | Ned

695

Heer, raak mij aan met uw adem | Getijden van het jaar – Pinksteren | Fins

707

Dragende, moederlijke God |Getijden van het jaar – Trinitatis | Brits

719 Loof God voor de vruchten van boomgaard en land | Getijden van het jaar - Oogstlied |
Brits
880

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom | Leven – Bidden | Brits

885

Groot is uw trouw, o Heer | Leven – Bidden |Brits

918

Stem die de stenen breekt | Leven – Geloven |Scan

924

Verdoofd en schamper | Leven – Geloven | Ned

970

Vlammen zijn er vele | Samen leven – Kerk, Gemeente | Scand

975

Jezus roept hier mensen samen |Samen leven – Kerk, Gemeente | Iona

1005 Zoekend naar licht |Samen leven – Gerechtigheid |Brits
1006 Onze Vader in de hemel | Samen leven – Gerechtigheid | Ned
1013 Als alle mensen vogels dromen | Samen leven – Vrede | Ned)

1014 Geef vrede door van hand tot hand | Samen leven – Vrede |Brits
1016 Kom, laat ons opgaan | Samen leven – Vrede | Ned

Liederen van de maand in 2019:

Juni 822 Wij trekken maar verder |Leven – Levensreis | Ned
Juli 980 Van alle welgeschapen dingen |Samen leven – Schepping | Ned
Augustus zomerlied 206 De zon gaat op in gouden schijn | Getijden van de dag – Morgen |16e
eeuw /Ned-Duits
September vredeslied 715 Zoals de halmen buigen in de wind |Getijden van het jaar - Oogst |
Frans
Oktober 712 Het jaar neigt zich tot stille groet | Getijden van het jaar – Herfsttijd | Ned
November voltooiing van de tijd, 266 Die ons schiep | Getijden van de dag – Avond | Ned
December 448 + kleinkoor |Getijden van het jaar - Adventstijd | Ned

