Radio Zonneschijn

A
Aan de hand van Jezus wil ik wand'len
Aan des heilands voeten )cd2)
Aan U behoort o Heer der Heeren
Aan zijn hand
Aanschouw het lam
Aanschouw het lam(cd1)
Aanschouw het lam van God
Abba Vader
Abba Vader
Abba Vader
Abba Vader
Abba Vader(cd3)
Abba Vaderlang voorspel(cd1)
Abba,vader
Abendfrieden
Achter Hem aan
Agnus Dei
AIR( uit rinaldo)
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Al je haren zijn geteld
Al sprak ik met een mensentong
Alle roem is uitgesloten
Alle volken looft de Heer
Almachtige
Als ,t Bazuingeschal des Heren klinkt
Als de dag met gouden glans
Als de Heer op de wolken verschijnt
Als de Heiland zal verschijnen(cd1)
als de Heiland zal verschijnen(cd3)
Als een hert dat verlangt naar water
als een hert solo
Als 'g in nood gezeten
Als 'g in nood gezeten(cd1)
Als 'g in nood gezeten(cd4)
Als gín nood gezeten
Als 'gin nood gezeten(cd1'
Als God de deur sluit
Als goede kind'ren slapen zacht
Als ik des Heiland kruis aanschouw
als ik eens zal gaan (cd1)
Als ik hem maar kenne
Als ik hem maar kenne
Als ik hem maar kenne
Als ik hem maar kenne(cd4)
Als ik Jezus zie aan 'tkruis
Als ik maar weet
Als ik maar weet
Als ik maar weet(cd3)
als je eenzaam bent

cd dank heiland dank
de storm urkermannenkoor
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
mannenkoor onderling genoegen
koor en samenzang
bekende koren
zanggroep Gideon
gospel Esther Tims
bekende koren
de lenteklokjes
samenzang
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
Maranatha 2000 koor
mannenkoor onderling genoegen
cd dank heiland dank
mannenkoor onderling genoegen
noord hollands chr gemengd koor
cd stilte over alle landen
broer en zus elk uur elk,ogenblik
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
koor en samenzang uitwijk
opwekkingsliederen
cd zegen ons algoede (cd2)
de lenteklokjes
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
samenzang
kinderkoor klein maar dapper
1600 mannen zingen
Bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
cd stilte over alle landen
de storm urkermannenkoor
broer en zus elk uur elk,ogenblik
urker mannenkoor Hallelujah
cd zegen ons algoede (cd2)
joh de heer deel 2
de mooiste gezangen
cd dank heiland dank
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
Renate en Kees
100jaar joh de Heer
koorzang
100jaar joh de Heer
broer en zus de haven van rust
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Als 't bazuin geschal des Heren klinkt
Als 't bazuingeschal des Heeren
Als 't bazuingeschal des Heeren
Als 'tbazuingeschal des Heren (cd1)
Als 'tbazuingeschal des Heren (cd2)
Alwetend Vader
Alwetend Vader
Ambrosiaaans lofgezang
Ambrosiaaans lofzang
Amen
Amen
Amen
Antwoord op alle vragen
Avondgebed
Avondgebed

alle urker koren
cd stilte over alle landen
zanggroep Gideon
joh de heer deel 2
bekende koren
chr kamper mannenkoor
chr mannenkoor Altena
koor en samenzang
urker mannenkoor Hallelujah
koor en samenzang
Jongerenkoor jedaja
opwekkingsliederen
gospel Janneke slagter
mannenkoor onderling genoegen
chr mannenkoor Altena
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B
Bartimeus
Battle Hymn of the republic
Beautiful savior
Bede
Behoed uw kerk zet uit oGod haar palen
Belijdenis
Bemoediging
Bessies kost
Beveel gerust UW wegen
Beveel gerust uw wegen
Beveel gerust uw wegen
Bewaar mij, want ik schuil bij
Bij het kruis
Binnenkort komt de dag
Blessed assurance
Blij bij mij Heer(cd3)
Blij bij mij Heer9cd2)
Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer (cd2)
Blijf met mij Heer(cd2)
Blijf met mij,Heer(cd2)
Blijf mij nabij
Blowin in the wind
Bolen mi lezi
Boven de starren
Breng ons samen
Breng ze thuis,breng ze thuis
Brighten the corner where you are
Bron van levend water
Buiten u ,o Heer, kan mijn ziel niet leven

broer en zus, de nacht vlood heen
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
urker zangers gouden klanken
cd zegen ons algoede (cd2)
cd dank heiland dank
zang en vriendschap Hank
alle urker koren
chr kampermannenkoor
koorzang
samenzang
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
opwekkingsliederen
cd heerlijke stad Sion uit katwijk
mannenkoor onderling genoegen
100jaar joh de Heer
de storm urkermannenkoor
de mooiste gezangen
groot veluws koorconcert
gospel Arjan en efi knevel
de lenteklokjes
urker zangers gouden klanken
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
bekende koren
joh de heer deel 2
Bekende koren en solisten
urker mannenkoor Hallelujah
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
chr kamper mannenkoor
opwekkingsliederen
1600 mannenzingen
mannenkoor onderling genoegen
Sion uit katwijk
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Celebrate His Love
Come o Jezus come to me
Create in me

C
Barechja Andel
groot veluws koorconcert
broer en zus de haven van rust
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D
Daal bij 't huiswaarts gaan UW zegen
Daar boven juicht een grote schaar
Daar is kracht in het bloed
Daar is zonschijn hedenin mijn ziel
Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken (b)
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
Dank aan de Heer
Dank U
Dank U, Jezus
Dank U, voor deze nieuwe morgen
Dank zij den heer
Dank, Heiland,dank
Danklied
Dankt, dankt nu allen God
Dat eens de Heer zal komen
Dat ons loflied vrolijk rijze
Dat ons loflied vrolijk rijze(cd3)
Dat ons lofloed vrolijk rijze(cd3)
De avondzang
De boodschap van Jezus
De boodschap van Jezus
De dag door uw gunst ontvangen
De dag door Uwe gunst ontvangen
De dag door uwe gunst ontvangen
De dag door Uwe gunst ontvangen solo
De dag,o Heer, gaar weer ten einde
De enige die redt
De geest strijdt, o zondaar
De God des heils wil mij ten herder
De Goede herder
De gouden stad
De grote schaar
De Heer beschut wie bij hem schuilen
De Heer die in de Hemel woont
De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder
De heer is mijn Herder
De Heer is mijn licht
De Heer is mijn licht
De Heer is mijn licht
De Heer is mijn licht
De Heer regeert Psalm 93
De Heere zeeg'ne en behoeden U (cd1)
De Heilige stad

cd dank heiland dank
kinderkoor klein maar dapper
zanggroep maranatha
cd zegen ons algoede (cd1)
Renate en Kees
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
samenzang
groot veluws koorconcert
gospel Wim pols
1600 mannen zingen
koorzang
koor en samenzang
mannenkoor onderling genoegen
cd zegen ons algoede
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
cd dank heiland dank
chr mannenkoor Altena
alle urker koren
samenzang
cd dank heiland dank
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
cd een lied voor mijn koning
chr mannenkoor Altena
joh de heer deel 2
noord hollands chr gemengd koor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
samenzang
kinderkoor klein maar dapper
cd dank heiland dank
opwekkingsliederen
cd een lied voor mijn koning
cd zegen ons algoed (cd1)
zang en vriendschap Hank
mannenkoor onderling genoegen
de lenteklokjes
koor en samenzang
de lenteklokjes
chr kampermannenkoor
1600 mannen zingen
Rijssense mannenzang
groot veluws koorconcert
cd zegen ons algoede (cd1)
chr mannenkoor Altena
zanggroep Gideon
Maranatha 2000 koor
bekende koren
koor en samenzang
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De heilige stad
De hemel juicht
De Here zegene
De kracht van Uw liefde
De laatste reis
De leeuw en het lam
De maan is opgekomen
De meester is wachtend
De meester is wachtend op u, mijn
De naam van mijn Heiland en Meester
De nacht vlood heen
De nieuwe morgen
De onberijmde psalm 117
De onberijmde psalm 23
De onberijmde psalm 27
De rivier
De rivier
De storm(cd1)
De tien geboden
De tien geboden
de waldhoorn
De wederkomst van Jezus
De zilvervloot
De zon gaat op
De zon schijnt in mijn ziel vandaag
De zon schijnt in mijn ziel vandaag
Dicht bij Hem
Dicht bij het hart van God
Dicht bij het hart van God
Dicht bij het hart van God
Dierb're Heer en Heiland
Dierb're Heer en Heiland
Dierb're Heiland mijn verlosser(cd1)
Dit is de dag
Dit is de dag
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Domine salvam fac
door de gouden poort(cd1)
Door de nacht van smart en zorgen(cd1)
Door grond mijn hart
Door U genade Vader
Door Uw genade
Door Uw genade
Doorgrond mijn hart
Doorgrond mijn hart
Doorgrond mijn hart
Down by the riverside
Draag de naam van Jezus mee

koor en samenzang uitwijk
Jongerenkoor jedaja
Jongerenkoor jedaja
Jongerenkoor jedaja
broer en zus elk uur elk,ogenblik
opwekkingsliederen
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
broer en zus de haven van rust
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
broer en zus, de nacht vlood heen
koorzang
chr mannenkoor Altena
chr mannenkoor Altena
chr mannenkoor Altena
zanggroep maranatha
Jongerenkoor jedaja
de storm urkermannenkoor
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
urker mannenkoor Hallelujah
urkermansformatie
zanggroep Gideon
urkermansformatie
mannenkoor onderling genoegen
koor en samenzang
cd zegen ons algoede (cd2)
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
urker mannenkoor Hallelujah
chr mannenkoor altena
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
chr kampermannenkoor
bekende koren
100jaar joh de Heer
alle urker koren
samenzang
Rijssense mannenzang
alle urker koren
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
Renate en Kees
Renate en Kees
zanggroep maranatha
Jongerenkoor jedaja
mannenkoor onderling genoegen
bekende koren
Renate en Kees
broer en zus de haven van rust
zang en vriendschap Hank
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E
Één doel
Een eeuwig halleluja
Een fonkelnieuw begin
een lammetje ging dwalen
Een lied voor mijn koning
een machtig Maker
één naam is onze hope
ëën naam is onze hope(cd2)
Een nieuwe morgen
Een pelgrim ben ik hier op aard
Een trouw vriend
een vaste Burg is onze God
Eens als de bazuinen klinken
eens brachten de moeder
Eens brachten de moeders solo
eens op een heuvel
Eens stond ik verzonken in diep gepeins
Eens zal ik mijn Heer ontmoeten
eeuwig duurt zijn trouw ps 136
Elk uur , e;k ogenblik
Elk uur , e;k ogenblik
Elk uur ,elk ogenblik
Elk uur ,elk ogenblik
Elk uur elk ogenblik
Elk uur en elk ogenblik (cd1)
elk uur, elk ogenblik
Er gaat door alle landen
Er gaat door alle landen
Er is een God , die hoort
Er is een God die hoort
Er is een God die hoort
Er is een God, die hoort
Er is een heuvel ver van hier
Er is een land van louter licht
Er is een land van louter licht
Er is een over heerlijk land
er is een overheerlijk land
Er is een verlosser
Er is een verlosser(cd3)
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Er is vreugde, Hemelvreugde
Er is zoveel
Er klinkt een lied vol hemel glorie
Er klinkt een lied vol hemelglans (cd1)
Er komen stromen van zegen
Er komen stromen van zegen
Er komen stromen van zegen
Er komen stromen van zegen
Er komen stromen van zegen(cd2)

opwekkingsliederen
opwekkingsliederen
opwekkingsliederen
de lenteklokjes
cd een lied voor mijn koning
zanggroep maranatha
chr kamper mannenkoor
joh de heer deel 2
zanggroep Gideon
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
de lenteklokjes
de mooiste gezangen
koor en samenzang uitwijk
de lenteklokjes
kinderkoor klein maar dapper
Jongerenkoor jedaja
cd zegen ons algoede (cd2)
zanggroep Gideon
chr mannenkoor Altena
chr kampermannenkoor
chr kamper mannenkoor
cd stilte over alle landen
urkermansformatie
koor en samenzang
gospel Janneke slagter en marcel mc ar
broer en zus elk uur elk,ogenblik
kinderkoor klein maar dapper
de lenteklokjes
chr mannenkoor Altena
mannenkoor onderling genoegen
koor en samenzang
zanggroep Gideon
Maranatha 2000 koor
noord hollands chr gemengd koor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
zanggroep Gideon
cd stilte over alle landen
Barechja Andel
joh de heer deel 2
zanggroep maranatha
cd een lied voor mijn koning
Jongerenkoor jedaja
koorzang
bekende koren
gospel esther tims- marcel mc arthur
zanggroep maranatha
100jaar joh de Heer
bekende koren en solisten
joh de heer deel 2
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Er ruist langs de wolken
Er ruist langs de wolken
Ere zi God in de hoogste heem'len
Ere zij aan God de vader
Ere zij aan God de vader(cd1)
Ere zij aan God den Vader
Ere zij aan God, de Vader

kinderkoor klein maar dapper
de lenteklokjes
zanggroep Gideon
urker zangers gouden klanken
bekende koren en solisten
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
de mooiste gezangen
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Fantasie
Ferme jongens, stoere knapen
Finlandia
Fluistring der hoop
Fundament
Fundament

F
mannenkoor onderling genoegen
urkermansformatie
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
Barechja Andel
opwekkingsliederen
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G
Ga dan met Jezus
Ga mij niet voorbij o Heiland
Ga mij niet voorbij o Heiland
Ga mij niet voorbij o Heiland(cd1)
Ga mij niet voorbij o Heiland(cd4)
Ga mij niet voorbij. O heiland
Ga mij niet voorbij. O heiland
Ga niet alleen door 't leven (cd1)
Ga niet naar huis zonder jezus
Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede
Gariëls oboe
Gebed
Gebed om genade
Gebed om zegen
Gebed voor de urker visser
Gebleven vissers
Gedenk aan mij
Gedenk aan mij
Gedenken gedicht Jan Groeneveld
Geef de Heiland 't roer in handen(cd1)
Geef ere de Heere
Geef uw lot in handen van de Vader
Geest des Vaders
geloof, hoop en liefde
geloof, hoop en liefde
Geloofd zij de heer
Gelukkig is het land(cd1)
Genade Gods
Genade kocht mij vrij
Genade van God
Geprezen zij de heer
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Geprezen zij des Heilands naam
Gij die alle sterren houdt
Gij eng'len die omhoog
Gij trouwe herder instrumentaal
Gij zijt rechtvaardig Here God
Gij, die treurt, kom met u smart(cd2)
Gisteren komt nooit terug
Gloria
Glorie aan God
Go tell it on the mountain
Go tell it on the mountain
God and God alone
God die alles maakte
God enkel licht
God gaat zijn ongekende gang
God heeft het eerste woord

Renate en Kees
mannenkoor onderling genoegen
urker zangers gouden klanken
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
de storm urkermannenkoor
Bekende koren en solisten
Renate en kees
cd zegen ons algoede (cd1)
samenzang
urkermansformatie
zanggroep Gideon
zang en vriendschap Hank
Kithara
urker mannenkoor Hallelujah
broer en zus, de nacht vlood heen
mannenkoor onderling genoegen
chr mannenkoor Altena
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
De storm
de lenteklokjes
urker mannenkoor Hallelujah
koor en samenzang
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
broer en zus de haven van rust
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
joh de heer deel 2
broer en zus elk uur elk,ogenblik
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
cd zegen ons algoede (cd2)
zanggroep Gideon
cd zegen ons algoede (cd2)
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
joh de heer deel 2
chr mannenkoor Altena
zang en vriendschap Hank
joh de heer deel 2
broer en zus elk uur elk,ogenblik
urker zangers gouden klanken
Maranatha 2000 koor
koor en samenzang
broer en zus elk uur elk,ogenblik
koor en samenzang uitwijk
de lenteklokjes
urker mannenkoor Hallelujah
noord hollands chr gemengd koor
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
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God houdt van U
God is getrouw
God is mijn herder
God roept ons, broeders, tot de daad
God van het licht
God van licht
God zag mijn tranen
God's Choir
Gods kerstfeest
Gods liefde
Gods volk wordt uitgeleid
Golgotha
Good good Father
Gouden harpen hoor ik ruisen
Gouden harpen ruisen
Gouden harpen ruisen
Gouden harpen ruisen(cd1)
Gouden harpen ruisen(cd3)
Greensleeves
Grijp roch de kansen, door God u gegeven
Groot is de Heer
Groot is de Heer
Groot is Uw naam
Groot is uw trouw
Groot is Uw trouw ,o Heer(cd4)
Grote God wij loven u
Grote God wij loven u
Grote God wij loven u
Grote God, wij loven U(cd1)

zanggroep Gideon
chr mannenkoor Altena
opwekkingsliederen
cd zegen ons algoede (cd1)
Kithara
opwekkingsliederen
broer en zus, de nacht vlood heen
mannenkoor onderling genoegen
Jongerenkoor jedaja
broer en zus, de nacht vlood heen
samenzang
zanggroep Gideon
opwekkingsliederen
cd zegen ons algoede (cd1)
cd dank heiland dank
bekende koren
Bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
urkermansformatie
1600 mannen zingen
mannenkoor onderling genoegen
Jongerenkoor jedaja
Maranatha 2000 koor
chr mannenkoor Altena
joh de heer deel 2
de mooiste gezangen
bekende koren
1600 mannen zingen
joh de heer deel 2
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H
Halleluja
Hallelujah eeuwig dank en ere
Hallelujah, laat opgetogen
Hallelujah, praise the lord
Hand in hand met Jezus
Happiness is the lord
Haven van rust
Heden en toekomst
Heer die mij ziet zoals ik ben
Heer God, U loven wij
Heer God, U loven wij
Heer ik geef me aan U volkomen(cd2)
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik kom met lege handen
Heer ik kom met lege handen
Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Heer ontferm U (medley)
Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam
Heer onze God hoe heerlijk is uw(cd1)
Heer onze God hoe heerlijk is Uw(cd2)
Heer U bent altijd bij mij
Heer van hierboven
Heer van hierboven
Heer wees mijn gids
Heer wees mijn gids
Heer wees mijn gids(cd3)
Heer wij komen voor UW troon
Heer wilt U mijn leidsman weze
Heer, ik hoor van rijke zegen(cd1)
Heer, ik hoor van rijke zegen(cd2)
Heer, ik kom met al mijn noden(cd3)
Heer, ik kom tot U
Heer, ik kom tot U
Heer, ik kom tot U
Heer, ik kom tot U(cd2)
heer, ik kom tot U(cd3)
Heer, ik prijs Uw grote naam
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw(cd2)

mannenkoor onderling genoegen
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
koor en samenzang uitwijk
cd zegen ons algoede (cd1)
mannenkoor onderling genoegen
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
alle urker koren
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
koor en samenzang
Maranatha 2000 koor
Bekende koren en solisten
groot veluws koorconcert
bekende koren
de lenteklokjes
urker zangers gouden klanken
100jaar joh de Heer
broer en zus de haven van rust
Renate en Kees
zanggroep maranatha
mannenkoor onderling genoegen
gospel Ester Tims
bekende koren
Renate en Kees
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
broer en zus de haven van rust
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
bekende koren (cd1)
De storm urkermannenkoor
100jaar joh de Heer
samenzang
groot veluws koorconcert
zang en vriendschap Hank
urker zangers gouden klanken
mannenkoor onderling genoegen
100jaar joh de Heer
cd dank heiland dank
koor en samenzang
100jaar joh de Heer
Bekende koren en solisten
joh de heer deel 2
groot veluws koorconcert
zanggroep Gideon
samenzang
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
Jongerenkoor jedaja
Rijssense mannenzang
joh de heer deel 2
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Heer, onze God,Hoe heerlijk UW naam
Heer, uw licht en ue liefde schijnen(cd3)
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer, wees mijn gids(cd2)
Heer, wij komen voor Uw troon(cd2)
Heer, wilt u mijn leidsman wezen(cd2)
Heer,ik geef 'm aan U volkomen
Heer,ik hoor van rijke zegen
Heer,Uw licht en uw liefde schijnen
Heer,wees mijn gids(cd2)
Heerlijk Evangeliewoord
Heerlijk is Uw naam
Heerlijke stad
Heft op UW hoofden ,poorten wijd
Heilg, heilig,heilig
Heilig is de Heer
Hemelse Vader (cd1)
Hemelse Vader (medley)
Hemelse Vader(cd3)
Het leven in mij
Het leven op aard
Het nieuwe Jeruzalem
Het smalle pad
Het vaderhuis
Hier in U heiligdom
Hier in U heiligdom
Hier in Uw Heiligdom
Hier in uw heiligdom instr
Hier is mijn vader,Heer
Hij die overwint
Hij die rusti en stil
Hij die rustig en stil(cd3)
Hij die rustig en stil(cd4)
Hij is voor ons op aard geboren
Hij kwam bij ons, heel gewoon
Hij 's machtig
Hij zal komen
Hij, die rustig en stil
Hodu Í Adonai ki tov
Hodu Í Andonai Ki tov
Hodu Íadonai ki tov
Hoe groot zijt gij
Hoe groot zijt gij(cd30
Hoe heerlijk is Uw naam
Hoe kan ik verder leven
Hoe lang, o Heer
Hoe lief'lijk hoe vol heilgenot (cd1)
Hoger dan de blauwe luchten
Hoog boven alle vragen
Hoor de stem van 's Heeren wachters

cd zegen ons algoede (cd1)
joh de heer deel 2
koor en samenzang
100jaar joh de Heer
Bekende koren en solisten
joh de heer deel 2
cd stilte over alle landen
joh de heer deel 2
samenzang
joh de heer deel 2
cd stilte over alle landen
koor en samenzang
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
cd zegen ons algoede (cd2)
zanggroep maranatha
bekende koren
100jaar joh de Heer
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
100jaar joh de Heer
opwekkingsliederen
broer en zus de haven van rust
koor en samenzang
broer en zus, de nacht vlood heen
broer en zus de haven van rust
Renate en Kees
Renate en Kees
zanggroep maranatha
chr mannenkoor Altena
opwekkingsliederen
gospelkoor shalom
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
zang en vriendschap Hank
joh de heer deel 2
zanggroep Gideon
chr mannenkoor Altena
mannenkoor onderling genoegen
Renate en Kees
zanggroep maranatha
Renate en Kees
cd dank heiland dank
joh de heer deel 2
Barechja Andel
zanggroep maranatha
opwekkingsliederen
Bekende koren en solisten
kinderkoor klein maar dapper
mannenkoor onderling genoegen
1600 mannen zingen

Radio Zonneschijn

Radio Zonneschijn

Hoor een heilig koor van stemmen
Hoor naar Jezus rede
Hoor 't moet des herders stemme zijn
Hoor, hoor mijn ziel
Hoor,hoor mijn ziel(cd2)
Hoor,hoor mijn ziel(cd3)
Hoort de stem van 'sHeren wachter(cd4)
Hoort de stem van 'sHeren wachter(cd4)
Hoort, Jezus noodt U
Hoort, Jezus noodt U
Hosanna/ Majesteit
Houd gij mijn beide handen
Houd mij vast
Houd vol
Houdt gij mijn handen beide
Houdt gij mijn handen beide
How beautiful are the feet instr

chr kamper mannenkoor
cd een lied voor mijn koning
cd zegen ons algoede (cd2)
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
broer en zus elk uur ,elk ogenblik
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
zanggroep maranatha
bekende koren
koor en samenzang
opwekkingsliederen
chr mannenkoor Altena
koor en samenzang
chr mannenkoor Altena

Radio Zonneschijn

Radio Zonneschijn

I
I believe
I need thee every hour
i serve a risen saviour
Ieder uur, ied're stap brengt ons nader
Ik ben het licht
Ik ben tevreden
Ik bouw op U
Ik bouw op U(cd1)
Ik geef U alle eer
Ik geloof
Ik geloof, Jezus redt
ik heb de vaste grond gevonden
ik heb de vaste grond gevonden
Ik heb de vaste grond gevonden(cd1)
Ik heb de vaste grond gevonden(cd1)
Ik heb een Heiland(cd2)
Ik heb een Heiland(cd4)
Ik heb een nieuw lied
Ik heb een nieuw lied
ik heb geknield bij 't kruis van Jezus
Ik heb U lief, o mijn beminde
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Ik ken een rivier(cd3)
Ik leg de namen van mijn kind'ren(cd4)
Ik verlang naar Jezus
Ik vertrouw op hem
Ik voel de winden Gods vandaag
Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wandel in het licht met Jezus (cd4)
Ik wandel in het licht met Jezus(cd3)
ik was Hongerig
Ik weet niet waarom Gods genade
Ik weet, dat mijn verlosser leeft(cd1)
Ik wens te zijn als Jezus
Ik wil komen
Ik wil zingen van mijn heiland
Ik wil zingen van mijn heiland
Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik wil zingen van mijn heiland(cd1)
Ik zag mijn moeder knielen
Ik zie een poort wijd open staan (cd1)
Ik zie een poort wijd open staan (cd2)
Ik zie een poort wijd open staan (cd2)
Ik zie een poort wijd open staan)cd2'
Ik zie steeds zijn hand
i'LL wish, I had given him more
i'll wish, ihad givenHim more
i'm gonna meet Jesus

urkermansformatie
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
1600 mannen zingen
Barechja Andel
broer en zus elk uur elk,ogenblik
bekende koren
joh de heer deel 2
opwekkingsliederen
gospelkoor shalom
zanggroep Gideon
koor en samenzang
cd zegen ons algoede (cd2)
100jaar joh de Heer
De storm urkermannenkoor
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
Maranatha 2000 koor
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
Kithara
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
opwekkingsliederen
zanggroep Gideon
urker mannenkoor Hallelujah
koor en samenzang
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
zanggroep Gideon
groot veluws koorconcert
Bekende koren en solisten
de lenteklokjes
zanggroep Gideon
kinderkoor klein maar dapper
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
cd stilte over alle landen
zanggroep Gideon
Bekende koren en solisten
cd een lied voor mijn koning
bekende koren en solisten
bekende koren
100jaar joh de Heer
de storm urkermannenkoor
Barechja Andel
urker zangers gouden klanken
koor en samenzang
gospel koor Shalom
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In christus is geen oost of west
In christus is noch west noch oost
In de Heilige stad(cd2)
In de hemel is de Heer
In de hemel is het schoon
In de Hemel is het schoon(cd1)
In de stille binnenkamer
in een blauwgeruite kiel
in een haven van rust
In een wereld
In eeuwigheid
In Gods overwinning
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen
In te domine speravi
Instrumentaal intermezzo
instrumentaal schuilplaats
into thy hands solo( cornet)
Is daar een hart vol verlangen
Is uw lamp gevuld
Is Uw paspoort getekend
Is uwe lamp gevuld
Is uwe lamp gevuld

noord hollands chr gemengd koor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
Bekende koren en solisten
zanggroep Gideon
de lenteklokjes
100jaar joh de Heer
cd een lied voor mijn koning
urkermansformatie
broer en zus de haven van rust
broer en zus de haven van rust
opwekkingsliederen
koor en samenzang
chr mannenkoor Altena
zang en vriendschap Hank
kerkkoor uitwijk=waardhuizen
Rijssense mannenzang
noord hollands chr gemengd koor
cd stilte over alle landen
Renate en Kees
Renate en Kees
Renate en Kees
zanggroep maranatha
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J
Jacobs ladder
Jacob's ladder
Je hoeft niet bang te zijn
Je ziet hem niet
Jehova jirch
Jeruzalem
Jeruzalem
Jeruzalem
jeruzalem, beloofde bruid
Jeruzalem, stad van goud
Jeruzalem,Jeruzalem/'k heb gehoord
Jeruzalem,o eeuw'ge gouden stad(cd2)
Jesus is the rock
Jezus , ga ons voor
Jezus alleen
Jezus alleen
Jezus die mijn ziel bemint
Jezus die mijn ziel bemint)cd1)
Jezus hij is koning
Jezus hij is koning
Jezus ik wil komen
Jezus is bij mij
Jezus is bij mij
Jezus is bij mij
Jezus is de weg
Jezus is wachtend
Jezus is wachtend
Jezus is wachtend
Jezus is wachtend,o zondaar op u(cd1)
Jezus is wachtend,o zondaar op u(cd4)
Jezus is wachtend,o zondaar,op u(cd2)
Jezus komt
Jezus Lam van Golgotha
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid (cd3)
Jezus leeft in eeuwigheid(cd2)
Jezus mijn Heiland
Jezus mijn Heiland
Jezus mijn Heiland
Jezus mijn Heiland
Jezus mijn vertrouwen
Jezus Naam boven alle naam
Jezus Redder vol van Liefde
Jezus redt
Jezus sprak hier op aard(cd2)
Jezus sprak hier op aard(cd2)
Jezus zal heersen
Jezus zegt dat Hij ,God die alles maakte
Jezus, die mijn ziel bemint

bekende koren
mannenkoor onderling genoegen
samenzang
samenzang
zanggroep Gideon
cd zegen ons algoede (cd2)
zanggroep Gideon
koorzang
koor en samenzang
koor en samenzang uitwijk
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
100jaar joh de Heer
gospelkoor shalom
cd zegen ons algoede (cd2)
Renate en Kees
Renate en kees
Bekende koren en solisten
de storm urkermannenkoor
koor en samenzang
bekende koren
koor en samenzang
mannenkoor onderling genoegen
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
koorzang
Jongerenkoor jedaja
mannenkoor onderling genoegen
bekende koren
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
zanggroep Gideon
zang en vriendschap Hank
koor en samenzang
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
cd dank heiland dank
bekende koren
100jaar joh de Heer
cd stilte over alle landen
zang en vriendschap Hank
zanggroep Gideon
zang en vriendschap Hank
opwekkingsliederen
joh de heer deel 2
broer en zus, de nacht vlood heen
noord hollands chr gemengd koor
kinderkoor klein maar dapper
mannenkoor onderling genoegen
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Jezus, die mijn ziel bemint
Jezus, die mijn ziel bemint(cd2)
Jezus, leven van mijn leven
Jezus, mijn heiland(cd4)
Jezus, wat een heerlijke naam
Jezus, wat een heerlijke naam
Jezus,ik wil rusten
Jezus. Mijn heer,zal nooit mij (cd1)
Johannes op patmos
Juich voor de Heer

1600 mannen zingen
joh de heer deel 2
cd zegen ons algoede (cd2)
joh de heer deel 2
cd stilte over alle landen
zanggroep Gideon
Barechja Andel
joh de heer deel 2
broer en zus, de nacht vlood heen
Barechja Andel
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K
a Komt kinderen niet dralen
k Ben een koninklijk kind
k Ben hier een vreemdeling op reis
k Ben reizend naar die stad
k Gaf mijn alles op voor Jezus
k Heb gehoord van een land
k Heb gehoord van een stad
k Heb gehoord van een stad
k Heb gehoord van een stad
k heb geloofd en daarom zing ik (cd2)
k Heb geloofd en daarom zing ik(cd4)
k Moet de Heiland met mij hebben
k Stel mijn vertrouwen op de heer mijn
k Was ver van god vandaan
k Wil U, o God , mijn dank betalen(cd1)
k Zal dan gedurig bij U zijn
k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid
Kaarsjes in de nacht
Ken je reeds de goede herder
Kent gij mijn dierb,re Jezus niet
kind;ren des Konings, waarom zoudt
Kind'ren des konings, waarom zult gij slapen
Kind'ren van één vader
kleg nu mijn al,oheer aan uw voet
Kleine waterdroppels
Klem vast aan de rots
Klem vast aan de rots U(cd1)
Klem vast aan de rots U(cd1)
Klem vast aan de rots U)cd2)
Klokje klinkt
Kom Heer Jezus kom )cd2)
Kom in mijn hart
Kom in mijn hart
Kom in mijn hart(cd2)
Kom in mijn hart,kom in mijn hart
Kom thuis
Kom tot het feest
Kom tot het feest
Kom tot het feest
Kom tot het feest
Kom tot het feest (cd2)
Kom tot het feest(cd2)
Kom tot het feest(cd4)
Kom tot U Heiland
Kom tot u Heiland(cd3)
Kom tot UW Heiland
Kom tot UW Heiland
Kom tot UW Heiland
Komen help ons oogsten

samenzang
cd heerlijke stad
cd zegen ons algoede (cd1)
mannenkoor onderling genoegen
cd een lied voor mijn koning
broer en zus de haven van rust
mannenkoor onderling genoegen
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
zanggroep Gideon
Bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
samenzang
groot veluws koorconcert
Bekende koren en solisten
koorzang
Maranatha 2000koor
de lenteklokjes
de lenteklokjes
broer en zus de haven van rust
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
1600 Mannen zingen
de lenteklokjes
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
de lenteklokjes
cd een lied voor mijn koning
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
de storm urkermannenkoor
de lenteklokjes
de storm urkermannenkoor
de lenteklokjes
zanggroep Gideon
100jaar joh de Heer
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
broer en zus elk uur elk,ogenblik
mannenkoor onderling genoegen
bekende koren
cd zegen ons algoede (cd1)
zanggroep maranatha
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
koor en samenzang
100jaar joh de Heer
orgelsolo
Maranatha 2000 koor
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
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Komt laat ons vrolijk zingen
Komt nu met zang (cd2)
komt nu met zang van zoete tonen
komt nu met zang van zoete tonen
Koning met eer gekroond
kStond eens stil op mijn pad

kerkkoor uitwijk-waardhuizen
Bekende koren en solisten
koor en samenzang
alle urker koren
opwekkingsliederen
broer en zus elk uur elk,ogenblik
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L
Laat alles in dit huis
Laat de kinderen tot mij komen
Laat Heel de wereld het zien
Laat ons de Heer lof zingen
Laat zang en spel
Land of hope and glory
Leer mij stil op paden wand'len
Leer mij u weg o Heer(cd1)
Leer mij UW weg
Leer mij Uw weg ,o Heer
Leer mij Uw weg o Heer
Leer ons in de wereld staan
Lees je Bijbel, bid elke dag
Leg maar neer mens
Leg maar neer mens
Leg maar stil je hand in zijn handen(cd1)
Leid mij Heer
Leid mij, heer(cd1)
leid vriend'lijk licht
leid vriend'lijk licht
Leid vrien'lijk licht
Leid vrien'lijk licht
Leid vrien'lijk licht
Licht van de wereld
lichtstad met Uw paarle poorten
Lichtstad met uw paarle poorten
Lichtstad met Uw paarle poorten)cd2)
Liefde
Liefde )cd2)
Liefde was het (cd3)
Liefde was het ,onuitputt'lijk
Lof aan de Heer
Lof aan de Heer
Lof aan de Heer
Lof en eer aan de Heer
Lof zij de Heer
Loflied voor de schepper
Loof de Heer gestadig
Loof de koning, heel mijn wezen
Looft de Heer
Looft de Heer gestadig
Looft en prijst de Heer
Looft God met alle krachten
Looft nu de Heer
Looft,looft verheugd de Heer(cd2)
Lopen op het water
Love changes everything
Love will have it's day
luister naar de blijde boodschap

opwekkingsliederen
kinderkoor klein maar dapper
alle urker koren
alle urker koren
alle urker koren
urkermansformatie
cd stilte over alle landen
100jaar joh de Heer
gospel Janneke Slagter
urker mannenkoor Hallelujah
bekende koren
chr kampermannenkoor
kinderkoor klein maar dapper
Renate en Kees
Renate en Kees
joh de heer deel 2
1600 mannen zingen
joh de heer deel 2
cd een lied voor mijn koning
koorzang
de mooiste gezangen
cd dank heiland dank
noord hollands chr gemengd koor
zanggroep Gideon
zanggroep maranatha
cd heerlijke stad Sion uit katwijk
de storm urkermannenkoor
Maranatha 2000 koor
de storm urkermannenkoor
joh de heer deel 2
Maranatha 2000 koor
chr mannenkoor Altena
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
samenzang
chr mannenkoor Altena
chr kamper mannenkoor
koor en samenzang uitwijk
Kerkkoor uitwijk-waardhuizen
Rijssense mannenzang
zang en vriendschap Hank
chr mannenkoor Altena
zang en vriendschap Hank
zang en vriendschap Hank
alle urker koren
Bekende koren en solisten
opwekkingsliederen
mannenkoor onderling genoegen
gospelkoor shalom
zanggroep maranatha
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Luister naar uws Heilands pleiten
Luister naar Uws Heilands pleiten
Luister naar Uws Heilands pleiten

cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
de storm urkermannenkoor

Radio Zonneschijn

Radio Zonneschijn

M
Maak mij een beeld van U
Maak mijn liefde voor God
Maak ons hart onrustig
Maak ons tot een licht voor de volken
Maak ons tot een stralend licht
Maakt u zondaars plaats voor Jezus
Machtig God(cd1)
Machtig God, sterke rots
Machtig God, sterke rots
Machtig God, sterke rots
Machtig God, sterke rots(cd1)
Majesteit, groot is zijn majesteit
Majesty and glory
Make Me a channel
Man van smarten
Manna
Maranatha
Marantha
Medewerkers van God
Medley from joseph and the amazing
Medley van Israël liederen
meester, hoe kunt gij zo slapen
Met hart en handen
Met het oog op U gericht
Mijn hart zingt een lieflijke melodie
Mijn Herder is de Heere God
Mijn Herder is de Heere God(cd2)
Mijn Herder is de Here God
Mijn Herder is de Here God
Mijn Herder is de Here God(cd1)
Mijn Herder is de here God(cd4)
Mijn Jezus ik hou van U
Mijn Jezus ik hou van U
Mijn Jezus ik hou van U
Mijn jezus ik hou van u
Mijn Jezus, ik hou van U
Mijn jezus,ik hou van U(cd1)
Mijn jezus,ik hou van U(cd1)
Mijn moeders gebed
Mijn nederland
Mijn schat is boven
Mijn verlosser hangt aan ;t kruis (cd4)
M'n Kind is mis je al zo lang
Morgenglans der eeuwigheid
Morte Christ
Muren moeten vallen
My wild irish rose

zanggroep maranatha
Barechja Andel
opwekkingsliederen
koor en samenzang
zanggroep Gideon
cd stilte over alle landen
100jaar joh de Heer
alle urker koren
Maranatha 2000 koor
samenzang
joh de heer deel 2
cd een lied voor mijn koning
gospelkoor shalom
Barechja Andel
opwekkingsliederen
Renate en Kees
zanggroep Gideon
groot veluws koorconcert
zanggroep maranatha
gospelkoor shalom
Maranatha 2000 koor
cd zegen ons algoede (cd2)
opwekkingsliederen
koor en samenzang uitwijk
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
1600 mannen zingen
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
cd heerlijke stad Sion uit katwijk
Bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
bekende koren
mannenkoor onderling genoegen
zanggroep Gideon
broer en zus elk uur elk,ogenblik
samenzang
joh de heer deel 2
Kithara
broer en zus, de nacht vlood heen
urkermansformatie
zanggroep Gideon
joh de heer deel 2
Renate en Kees
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
mannenkoor onderling genoegen
groot veluws koorconcert
mannenkoor onderling genoegen
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N
Nader mijn God bij U
Nader mijn God bij U
Nader mijn God bij U
Nader mijn God bij U(cd2)
Nader mijn God bij U(cd3)
Nader mijn God bij U)cd2)
Nader mijn God, bij U
Nader tot U
Nader tot U
Nader tot U ,o Heer(cd4)
Nader tot U, o Heer
Nader tot U,o Heer (cd2)
Nader, mijn God ,bij U(cd2)
Nader, mijn God, bij U (cd3)
Naranatha(cd4)
nederland en oranje
Nederland en oranje
Neem de wereld, geef mij Jezus
Neem Heer mijn beide handen
Neem Heer mijn beide handen
Neem mijn leven laat het Heer
Neem mijn leven laat het Heer
Neem mijn leven laat het Heer(cd1)
Nemm Heer mijn beide handen(cd2)
Nichts kann uns scheide
Nieuw Jeruzalem
Nieuw Jeruzalem
Nimmer blonk een schoner licht
Nooit alleen
Nooit meer nacht
Nooit meer nacht
Nooit zag 'k een vriend als Jezus
Nu gaan de bloemen nog dood

chr kampermannenkoor
groot veluws koorconcert
noord hollands chr gemengd koor
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
de storm urkermannenkoor
cd een lied voor mijn koning
zanggroep Gideon
cd een lied voor mijn koning
100jaar joh de Heer
chr mannenkoor Altena
Bekende koren en solisten
Bekende koren en solisten
joh de heer deel 2
joh de heer deel 2
alle urker koren
urker zangers gouden klanken
Maranatha 2000 koor
de mooiste gezangen
1600 mannen zingen
urker zangers gouden klanken
cd zegen ons algoede
Bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
zang en vriendschap Hank
mannenkoor onderling genoegen
koor en samenzang
cd zegen ons algoede (cd1)
samenzang
bekende koren
koor en samenzang uitwijk
Bekende koren en solisten
cd zegen ons algoede (cd1)
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O
o eeuw'ge vader, sterk in macht(cd1)
O God die droeg ons voorgeslacht
O God die droeg ons voorgeslacht)cd19
O god of love, o king of peace
O God, alsoog en oor(cd3)
O God, die droeg ons voorgeslacht
O God, die droeg ons voorgeslacht(cd4)
O Heer die onze Vader zijt
O Heer heb dank
O Heer jezus kom
O Heilige Geest
o Hoogt en diepte looft nu God
o Hoogt en diepte looft nu God
o Hoogt en diepte looft nu God
o Hoogt en diepte looft nu God
o hoogt en diepte looft nu God(cd1)
O kom
O könnt ich fliehen
O mijn ziel houd goede moed
o wij kind'ren wij leven
O, denk aan het huis bij de Heer
O, Heer jezus kom
O, machtig God
o, welk een wond're verlosser
o,Heer mijn God
o,liefde Gods,oneindig groot
o,welk een wond're verlosser
O,zoete naam met uw verborgen
Oldtime religion
Omdat Hij leeft
Omdat hij leeft (medley)
onderweg
Onderweg (psalm23)
One day at a time
One more voice solo
Onze vader
Onze vader
Onze Vader
Onze vader(cd4)
Op berg en in dalen
Op de grote stille heide
Op die heuvel daarginds(cd1)
Op die heuvel daarginds(cd2)
Op die heuvel daarginds(cd2)
Op die heuvel daarginds(cd2)
Op mijn Heiland blijf ik hopen
Opent uwe mond,eist van Mij vrijmoedig
Opwekkingscompilatie
Oranje fantasie

de storm urkermannenkoor
Rijssense mannenzang
de storm urkermannenkoor
urker zangers gouden klanken
joh de heer deel 2
chr kampermannenkoor
joh de heer deel 2
noord hollands chr gemengd koor
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
Maranatha 2000 koor
koor en samenzang uitwijk
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
noord hollands chr gemengd koor
chr kamper mannenkoor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
de storm urkermannenkoor
broer en zus elk uur elk,ogenblik
zang en vriendschap Hank
koor en samenzang
de lenteklokjes
koor en samenzang
zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
1600 mannen zingen
cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
cd zegen ons algoede (cd1)
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
mannenkoor onderling genoegen
zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
koor en samenzang uitwijk
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
broer en zus de haven van rust
koor en samenzang uitwijk
chr kamper mannenkoor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
samenzang
100jaar joh de Heer
de mooiste gezangen
urkermansformatie
Bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
koor en samenzang
1600 mannen zingen
Barechja Andel
urkermansformatie
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oranje feest op urk
orgelimprovisatie
orgelsolo Geen smart meer daar
Overgave
Overwinnaar

alle urker koren
chr mannenkoor Altena
cd heerlijke stad Sion uit katwijk
koor en samenzang
opwekkingsliederen
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P
Peter on the sea
Precious Lord
Prijs de Heer met blijde galmen(cd2)
Prijs mijn ziel de hemelkoning(cd1)
Prijst de Heer met blijde galmen
Prijst de Heer met blijde galmen
Prijst de Heer met blijde galmen(cd4)
Ps 119 3-53--76
Ps 141 1-2-9
Ps 43 Geduchte God
Psa 149 looft,looft den heer
Psalm 1 (cd2)
Psalm 100
Psalm 100
Psalm 100 1-2-3
Psalm 105 (cd2)
Psalm 107 1=6-7-8-12
Psalm 107 1-10 NB
Psalm 108 1-2
Psalm 116
Psalm 116
psalm 116
Psalm 116 1-2-3-10
Psalm 116 God heb ik lief
Psalm 118 9 NB
Psalm 119 (cd2)
Psalm 121 1-2-4 OB
Psalm 121 1-2-4 OB
Psalm 121 (cd1)
Psalm 122 (cd2)
Psalm 122 (cd2)
Psalm 123
Psalm 123
Psalm 123
Psalm 134
Psalm 134
Psalm 134 vers 1-3
Psalm 136)cd2)
Psalm 138 )cd2'
Psalm 139 (cd2)
Psalm 139 (cd2)
Psalm 141
Psalm 141 orgesolo
Psalm 145 1-2 OB
Psalm 146 Prijs den Heer met Blijde
Psalm 148 vers 1-2-3
Psalm 150
Psalm 150
Psalm 150 1-2-3

mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
100jaar joh de Heer
Bekende koren en solisten
gospel allen
urker mannenkoor Hallelujah
100jaar joh de Heer
koorzang
koorzang
cd een lied voor mijn koning
cd een lied voor mijn koning
geliefde psalmen
geliefde psalmen
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
chr mannenkoor Altena
geliefde psalmen
chr mannenkoor Altena
Rijssense mannenzang
chr mannenkoor Altena
chr kampermannenkoor
geliefde psalmen
urkermansformatie
chr mannenkoor Altena
koor en samenzang uitwijk
Rijssense mannenzang
geliefde psalmen
Rijssense mannenzang
koorzang
geliefde psalmen
geliefde psalmen
samenzang
chr kampermannenkoor
chr kamper mannenkoor
chr mannenkoor Altena
geliefde psalmen
zanggroep Gideon
alle urker koren
de storm urkermannenkoor
de storm urkermannenkoor
geliefde psalmen
de storm urkermannenkoor
koor en samenzang
cd stilte over alle landen
Rijssense mannenzang
koor en samenzang
zang en vriendschap Hank
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
chr mannenkoor Altena
chr mannenkoor Altena
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Psalm 150 (cd1)
Psalm 19 1-19 OB
psalm 21
Psalm 23
Psalm 25
Psalm 25
Psalm 27 (cd1)
Psalm 27 1-7 OB
Psalm 27, De Heer is mijn licht
psalm 35 (cd2)
Psalm 42
Psalm 42
Psalm 42 (cd2)
psalm 42 vers 1 en 5
Psalm 42 vers 1-5-7
psalm 43 (cd2)
Psalm 43 vers 5 en 4
Psalm 47
Psalm 47 (cd2)
Psalm 54 (cd1)
psalm 56 (cd2)
Psalm 6 (cd1)
psalm 62 (cd2)
Psalm 62 1-5 OB
Psalm 66 (cd1)
Psalm 68 (cd1)
Psalm 68 2-10
Psalm 68 vers 10 Geloofd zij God
psalm 71 (cd2)
Psalm 72 vers 1-2-10
Psalm 73 13-14 OB
Psalm 75
Psalm 75 vers 1-4-6
Psalm 79
Psalm 79 4-7 OB
Psalm 79 1 NB
Psalm 8 1 NB
Psalm 84
Psalm 84 instrumentaal
psalm 87 (cd2)
Psalm 89
Psalm 89 'k zal eeuwig zingen van Gods
Psalm 90 1-8 NB
Psalm 93 )cd1)
Psalm 96 1-3-6-7
psalm 97 (cd2)
Psalm 98 (cd2)
Psalm 99
Psalm118 (cd1)

geliefde psalmen
Rijssense mannenzang
geliefde psalmen
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
geliefde psalmen
cd stilte over alle landen
geliefde psalmen
Rijssense mannenzang
mannenkoor onderling genoegen
geliefde psalmen
mannenkoor onderling genoegen
samenzang
geliefde psalmen
urker zangers gouden klanken
zanggroep maranatha
geliefde psalmen
groot veluws koorconcert
chr kamper mannenkoor
geliefde psalmen
geliefde psalmen
geliefde psalmen
geliefde psalmen
geliefde psalmen
Rijssense mannenzang
geliefde psalmen
geliefde psalmen
zanggroep Gideon
koor en samenzang
geliefde psalmen
alle urker koren
Rijssense mannenzang
geliefde psalmen
alle urker koren
chr kamper mannenkoor
Rijssense mannenzang
Rijssense mannenzang
Rijssense mannenzang
chr kampermannenkoor
Rijssense mannenzang
geliefde psalmen
chr kampermannenkoor
koor en samenzang
Rijssense mannenzang
de storm urkermannenkoor
koor en samenzang uitwijk
geliefde psalmen
geliefde psalmen
geliefde psalmen
geliefde psalmen
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R
Rijst op, rijst op voor Jezus
Ruis, o Godsstroom der genade
Rust mijn ziel uw God is koning (cd1)
Ruwe stormen mogen woeden
Ruwe stormen mogen woeden(cd4)
Ruwe stormen mogen woeden)cd1'

Bekende koren en solisten
cd zegen ons algoede (cd1)
bekende koren
de mooiste gezangen
joh de heer deel 2
de storm urkermannenkoor
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S
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van jezus
Samen in de naam van jezus
Samen in de naam van jezus(cd4)
Samen werken
Sanctus
Sanctus
scheepke onder Jezus hoede
Schepper en koning, U klinkt mijn zang
Schuil maar veilig
Searchin
Shalom
Silte over alle landen
Sing your praise to the lord/ i have
Singet dem Hern
Singt unser'm Gott
Soeverein
Soldatenlied
Sound the battle cry
Spirit of the living God
Spiritual rhapsody
staand op de belofte
Staand op de belofte van mijn Heer en God
Staand op de beloften van mijn Heer
Standing By Als je eenzaam bent
Steal away
Step into the water
Stil maar, wacht maar
Stil maar, wacht maar solo
Stilte
stof van de bijbel
Sweeter as the Years go by
tscheepke onder Jezus hoede(cd2)

gospel Efi Knevel
bekende koren
zang en vriendschap Hank
cd zegen ons algoede (cd1)
Renate en Kees
Renate en Kees
zanggroep Gideon
100jaar joh de Heer
mannenkoor onderling genoegen
urker zangers gouden klanken
urkermansformatie
de lenteklokjes
noord hollands chr gemengd koor
koor en samenzang
Barechja Andel
broer en zus, de nacht vlood heen
cd stilte over alle landen
gospelkoor shalom
koor en samenzang uitwijk
zang en vriendschap Hank
opwekkkingsliederen
mannenkoor onderling genoegen
koor en samenzang
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
zanggroep marznatha
1600 mannen zingen
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
barechja Andel
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
chr kamper mannenkoor
kinderkoor klein maar dapper
Kithara
broer en zus elk uur elk,ogenblik
mannenkoor onderling genoegen
Bekende koren en solisten
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T
t is maar één stap tot Jezus
t is middernacht en in de hof
t Is middernacht en in de hof(cd2)
t Nieuw jeruzalem
t Scheepke onder Jezus hoede(cd1)
t vreugde mijn deel is(cd4)
t Zij vreugde mijn deel is(cd2)
teach me o lord
Tebe poem
Tebe poem
Tel Uw zegeningen
Tel Uw zegeningen
Tel Uw zegeningen
The banner of the cross
The banner of the cross
The church in the wildwood
The family bible
The holy city ( de heilige stad)
The joy of the lord
The long day closes
The lords prayer
Thy word
Tritsch tratsch polka
Twaalf rovers

cd zegen ons algoede (cd1)
cd zegen ons algoede (cd2)
100jaar joh de Heer
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
De storm urkermannenkoor
joh de heer deel 2
Bekende koren en solisten
noord hollands chr gemengd koor
mannenkoor onderling genoegen
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
gospel Arjan en Efi Knevel
100jaar joh de Heer
Bekende koren en solisten
koor en samenzang
mannenkoor onderling genoegen
mannenkoor onderling genoegen
broer en zus, de nacht vlood heen
bekende koren
mannenkoor onderling genoegen
noord hollands chr gemengd koor
urkermansformatie
gospelkoor shalom
urkermansformatie
urkermansformatie
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U
U bent alles Heer
U bent alles Heer
U bent alles Heer
U bent mijn herder
U bent mijn herder
U bent mijn schuilplaats Heer
U die mij geschapen
U heft mij op ( you raise me up)
U stierf voor mij
U zal ik loven Heer(cd3)
U zij de glorie
U zij de glorie (cd3)
U zij de glorie/Kroon hem(cd2)
U, alleen, u loven wij
U,heilig Godslam loven wij(cd2)
Uit diepte van ellende instrumentaal
UW wil geschiede
Uw woord ,o God

kerkkoor uitwijk-waardhuizen
Kerkkoor uitwijk-waardhuizen
mannenkoor onderling genoegen
Renate en Kees
Renate en Kees
koor en samenzang
joh de heer deel 2
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
Jongerenkoor jedaja
joh de heer deel 2
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
joh de heer deel 2
Bekende koren en solisten
1600 mannen zingen
joh de heer deel 2
Kithara
cd stilte over alle landen
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V
Vader , wij eren
Vader ik bid U
Vader 'k wil U danken
Vader neem ons aan
Vader wij eren
Vader wij komen biddend tot U
Vader, wij eren U
Valerius-suite
Van U wii ik zingen
Van U wii ik zingen
Vaste rots van mijn behoud
Vaste rots van mijn behoud(cd1)
Vaste rots van mijn behoud(cd1)
Vaste rots van mijn behoud)cd1)
Vat mijn hand
Veilig in jezus armen
Veilig in jezus armen(cd2)
Veilig in Jezus armen)cd1)
vera lynn medley
Verheerlijkt de Heer
Verheerlijkt de Heer
Vertrouw op de Heer
Vertrouwen
Vertrouwen
Vertrouwen)cd1'
Verwachten
Vivaldi, De vier jaargetijden
Vlaggen in het voorjaar
Vlied naar 'tkruis met al UW zonden
Voetspoor in het zand
Vol ontzag
Volkeren ontwaakt
Volle verzeek'ring
Volle verzeek'ring Jezus is mij (cd1)
Volle verzeek'ring Jezus is mij(cd1)
Volle verzeek'ring Jezus is mij(cd4)
Voor alle heil'gen rustend na hun werk
Voor altijd mijn vriend
Voor de Here en voor Gideon
Voor neerland een lied
Voor U Heer leef ik
(cd2)
Voor Uw grote Naam/ Heilig,heilig
Voorwaarts Christenstrijders
Voorwaarts Christenstrijders
Vrede
Vrede
Vrede
Vrede van God
Vrede van God

alle urker koren
mannenkoor onderling genoegen
cd zegen ons algoede (cd1)
koorzang
Maranatha 2000 koor
koorzang
koor en samenzang
alle urker koren
koor en samenzang uitwijk
bekende koren en solisten
de mooiste gezangen
100jaar joh de Heer
joh de heer deel 2
de storm urkermannenkoor
cd zegen ons algoede (cd1)
de lenteklokjes
Bekende koren en solisten
de storm urkermannenkoor
urkermansformatie
koor en samenzang
Maranatha 2000 koor
Kerkkkoor uitwijk-waardhuizen
zang en vriendschap Hank
zanggroep Gideon
de storm urkermannenkoor
opwekkingsliederen
koor en samenzang uitwijk
alle urker koren
cd zegen ons algoede (cd1)
Barechja Andel
opwekkingsliederen
mannenkoor onderling genoegen
Maranatha 2000 koor
bekende koren en solisten
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
noord hollands chr gemengd koor
samenzang
zanggroep Gideon
urkermansformatie
bekende koren
Kithara
koor en samenzang
noord hollands chr gemengd koor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
mannenkoor onderling genoegen
chr mannenkoor Altena
zanggroep maranatha
samenzang
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Vrede zij U(cd4)
Vreugde
Vreugde, vreugde, louter vreugde
Vreugde, vreugde, louter vreugde
Vreugde,vreugde,louter vreugde
Vreugde,vreugde,louter vreugde(cd2)

joh de heer deel 2
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
koor en samenzang
chr kamper mannenkoor
samenzang
Bekende koren en solisten
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W
Waar zijn de mensen
Waarheen pelgrims waarheen gaat(cd1)
Waarheen zal ik mij wenden
Waarom heb je nooit verteld
Waarom toch
Wandel maar stillekes achter hem aan
Wat de toekomst brenge moge
Wat de toekomst brenge moge
wat de toekomst brenge mogen
Wat de toekomst brengen mogen
Wat de toekomst brengen mogen
Wat de toekomst brengen mogen
Wat de toekomst brengen mogen
Wat de toekomst brengen mogen
Wat de toekomst brengen mogen
Wat een dag
Wat een dag
Wat God in deze tijd zoekt
Wat God wil dat geschied altijd
Wat is het motief
wat vlied of bebzwijk
Wat vlied of bezwijk
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
We will serve Him
Wederkomstlied
Wees mijn leidsman(cd1)
Wees niet bezorgd(cd3)
Wees stil
Wees stil voor het aangezicht van God
Wees welkom
Weet jij hoeveel sterren
Welk een omkeer heeft God
Welk een vriend is Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus
Welzalig de man die niet wandelt
Where ever you walk
Where no one stands alone
Wie is toch die Jezus
Wie maar de goede God laat zorgen
Wij bezitten een woord voor de wereld
Wij houden ons niet langer stil

Jongerenkoor jedaja
de storm urkermannenkoor
groot veluws koorconcert
broer en zus, de nacht vlood heen
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
cd zegen ons algoede ( cd2)
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
chr mannenkoor Altena
mannenkoor onderling genoegen
de mooiste gezangen
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
koor en samenzang
100jaar joh de Heer
cd een lied voor mijn koning
Renate en Kees
zanggroep maranatha
koor en samenzang
chr kampermannenkoor
zanggroep Gideon
de mooiste gezangen
chr kamper mannenkoor
koor en samenzang
koor en samenzang uitwijk
gospelkoor shalom
broer en zus, de nacht vlood heen
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
Maranatha 2000 koor
Kithara
opwekkingsliederen
de lenteklokjes
cd heerlijke stad Sion uit katwijk
Renate en Kees
koor en samenzang
gospel Wim Pols
kinderkoor klein maar dapper
de lenteklokjes
zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
100jaar joh de Heer
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
kinderkoor klein maar dapper
noord hollands chr gemengd koor
mannenkoor onderling genoegen
Renate en kees
cd zegen ons algoede (cd1)
koor en samenzang
opwekkingsliederen
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Wij knielen voor uw zetel neer
Wij prijzen Hem
Wij prijzen u God
Wij zijn meer dan overwinnaars
Wij, de verlosten van de Heer
Wil o Heiland troost mij geven
Wilhelmus
Wilhelmus
Wilt heden nu treden
Wilt heden nu treden
Wolgalied

joh de heer deel 2
Jongerenkoor jedaja
Bekende koren en solisten
Jongerenkoor jedaja
opwekkingsliederen
koorzang
alle urker koren
urkermansformatie
alle urker koren
urkermansformatie
mannenkoor onderling genoegen
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Z
Zalig zijn zij in 't geloof
Zegen ons algoede
Zegen ons algoede
Zegen ons algoede
Zegen ons algoede
Zegen ons algoede
Zegen ons algoede
Zegen ons algoede
Zegen ons Heer
Zegen ons Heer
Zegt het alle volken
Zie de Leliën op het veld(cd2)
Zie de zon
Zie ik de bergen
Zie ik sterren aan de hemel staan
Zie ons wachten aan de stromen
Zie ons wachten aan de stromen (cd3)
Zie ons wachten aan de stromen(cd2)
Zie ons wachten aan de stromen(cd3)
Zie ons wachten aan de stromen)cd2)
Zie onze God
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister
Ziet de wereld Hezus in mij
Zij die de zee bevaren
Zijn naam is gegrift in mijn hart
Zijn naam is wonderbaar
Zilvervloot
Zing met vreugde)cd2)
Zing van zijn trouw
Zing van zijn trouw
Zingt een danklied
Zingt een danklied
Zo lief had God de Vader ons
Zo lief had God de wereld(cd2)
Zoals ik ben
Zoals ik ben ,geen andere grond
Zoals je bent
Zoek eerst het koninkrijk van God
Zoek eerst het koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God
Zoekt eerst het koninkrijk van God(cd3)
Zolang er mensen zijn op aarde
Zondaar,zoekt gij rust en vrede
Zouden wij ook eenmaaal komen (cd2)
Zouden wij ook eenmaal komen
Zouden wij ook eenmaal komen
Zouden wij ook eenmaal komen
Zuid-Afrikaanse Psalm
Zum eingang

cd Heerlijke stad Sion uit katwijk
koor en samenzang
bekende koren
kinderkoor klein maar dapper
chr kamper mannenkoor
cd zegen ons algoede (cd2)
koor en samenzang uitwijk
Bekende koren en solisten
broer en zus, de nacht vlood heen
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
koorzang
100jaar joh de Heer
koor en samenzang uitwijk
koorzang
zanggroep maranatha
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
joh de heer deel 2
100jaar joh de Heer
100jaar joh de Heer
de storm urkermannenkoor
zanggroep Gideon
Chr Gem Koor Omnia Cum Deo
zanggroep Gideon
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
zanggroep Gideon
joh de heer deel 2
alle urker koren
de storm urkermannenkoor
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
chr mannenkoor Altena
bekende koren
100jaar joh de Heer
zanggroep maranatha
Bekende koren en solisten
chr mannenkoor Altena
cd dicht bij hem Sion uit katwijk
Opwekkingsliederen
zang en vriendschap Hank
kinderkoor klein maar dapper
chr kampermannenkoor
joh de heer deel 2
samenzang
gospel Janneke slagter en marcel mc ar
bekende koren
koor en samenzang
cd zegen ons algoede (cd2)
cd Dicht bij hem Sion uit katwijk
kerkkoor uitwijk-waardhuizen
koor en samenzang uitwijk
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Zum Gloria

koor en samenzang uitwijk
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Kerst
Alle mensen moeten horen
Als Christus vandaag werd geboren
Als een kinde daalde Hij af
Als een kinde daalde hij af (cd2)
Als kaarsjes in de nacht
Alzo lief had God de wereld
Bethelhems sterre
Bethlehem
Bethlehem(cd1)
Binnengaan (de wijzen)
Blaas de bazuin
Breek aan o lang verwachte stond
Breek aan o lang verwachte(cd1)
Breek aan, o heerlijk morgenlicht
Daar is die zegenrijke nacht
Daar is uir 'swerelds duist're wolken
Daar is uit 'r werelds duist're wolken(cd2
Daar is uit 'sWerelds duis'tere wolken
Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken
De hemel juicht
De herder in de velde
De Herders in de velde
De herders in de velden (cd1)
De Herders lagen bij kudde
De herders waakten in de nacht
De Herdertjes
De herdertjes lagen bij nachte
De sterre gaat stralen
De sterre gaat stralen
De sterre gaat stralen
De sterren blonken in de nacht
De wijzen
De witte vlokjes zweven
Deze wereld vol moeite en zorgen
Ding Dong In de hemelwijd
Duisternis zal niet meer wezen
Een nieuwe morgen
Eens in langvervlogen tijden
Eens in langvervlogen tijden(cd1)
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen
Eeuwen geleden
Engelkoren zongen van Gods glorie
Er is een God die hoort
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard(cd2)
er is een roos ontloken

cd zang envriendschap Hank
zanggroep maranatha
ned koren
cd kerstconcert
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
ned koren
cd kerstconcert
Elise Mannah& martin brand
zanggroep Gideon
ned koren
cd kerstconcert
cd zang envriendschap Hank
massale mannenzang
massale mannenzang
cd kerstconcert
ned koren
zanggroep Gideon
massale koorzang
mannenzanggroep Sion
ned koren
Her urker mannenkoor
cd kerstconcert
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
Elise Mannah& martin brand
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
ned koren
chr gem koor Deo Juvante
mannenzanggroep Sion
mannenzanggroep Sion
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep maranatha
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
ned koren
cd kerstconcert
massale mannenzang
zanggroep maranatha
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep Gideon
zanggroep maranatha
ned koren
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
ned koren
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Er is een roos ontloken
Er is een roos ontloken(cd2)
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God in de hoogste heem'len
Gebleven (Jozef)
Geen wiegje als rustplaats
Gegrüsset seist du Himmelskind
Geprezen zij God
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis Deo (cd2)
God heeft de wereld zo liefgehad
God met ons
Goed nieuws
Halleluja, prijs de Heer
Heel lang geleden in bethlehem(cobi)
Heel lang geleden in Bethlehem(kees)
Heerlijk klonk het lied der engelen
Heft aan, heft aan
Heft aan, heft aan (cd1)
Heft aan, heft aan een luiden zang
Heilige nacht
Herders ik boodschap
Herders ik boodschap
Herders, Hij is geboren
Herders, zoekt het Koningskind
Het daghet in het oosten
Het heil begon in Bethelhem
Hoe leid dit kindeke
Hoor de engelen zingen d,eer
Hoor de eng'len zingen d,eer
Hoor de eng'len zingen d,eer
Hoor de eng'len zingen d,eer (cd1)
Hoor, de eng'len zingen d,eer
I kwam van zo hoog
Ik buig m'aan Uwe kribbe nu
Ik droomde van een mooi kerstfeest
Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Ik kniel ann Uwe kribbe neer (cd2)
Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wens je moed
Ik wil komen

kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
massale mannenzang
zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
het urker visserskoor
mannenzanggroep Sion
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep Gideon
martin brand
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
ned koren
zanggroep Gideon
chr residentie mannenkoor
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
zanggroep Gideon
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
zanggroep maranatha
zanggroep maranatha
massale mannenzang
ned koren
cd kerstconcert
massale mannenzang
cd zang envriendschap Hank
cd kerstconcert
ned koren
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd zang envriendschap Hank
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep Gideon
kinderkoor Leidse sleuteltjes
chr residentie mannenkoor
ned koren
massale mannenzang
cd kerstconcert
zanggroep Gideon
zanggroep maranatha
mannenzanggroep Sion
zanggroep maranatha
ned koren
massale mannenzang
cd kerstconcert
zanggroep Gideon
Elise Mannah& martin brand
zanggroep Gideon
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Immanuël
Immanuël
In Bethlehem geboren
In Bethlehems dreven
In Bethlehems stal
In Bethlehems stal
In den beginne was het woord
In een land, oneindig ver
In 't nacht'lijk duister
In 't stalleke van bethlehem
Jezus is geboren
Jezus komst op aarde
Jezus kwam op aarde
Jubel het uit
Juicht, o gij heem'len
Kerstfeest
Kerstklokken
kerstnacht ( Cantate Noël)
Kijk niet zo ( de herder)
Klein als ik
Klokkenklank in kerstmistijd
klokkenklank in kerstmistijd(cd2)
Kom in mijn hart
Kom tot U Heiland
Komt allen te zamen
Komt allen te zamen
Komt allen te zamen
Komt allen te zamen
Komt allen te zamen
Komt allen te zamen
Komt allen te zamen
Komt verwondert u hier mensen
Komt verwondert u hier mensen
Laat het stil zijn in de nacht
Laat het stil zijn in de nacht
Lang geleden in Efratha,s velden
Licht van de wereld
Lofzang van Maria
Lofzang van Simeon
Luidt klokjes, klingelingeling
Maria,s kind (synthesizerssolo)
Maris,s kind
Met kerst mis ik jou
Midden in de winternacht
Midden in de winternacht
Midden in de winternacht
Mijn vrede geef ik U
Niet jarig
Nowell
Nowell

zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep Gideon
cd zang envriendschap Hank
Reinata heemskerk
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
zanggroep maranatha
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
cd zang envriendschap Hank
mannenzanggroep Sion
Elise Mannah& martin brand
martin brand
ned koren
cd kerstconcert
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
cd kerstconcert
ned koren
massale mannenzang
zanggroep Gideon
chr kamper mannenkoor
mannenzanggroep Sion
kinderkoor Leidse sleuteltjes
massale mannenzang
mannenzanggroep Sion
cd kerstconcert
ned koren
mannenzanggroep Sion
zanggroep Gideon
massale mannenzang
massale mannenzang
kinderkoor Leidse sleuteltjes
mannenzanggroep Sion
Reinata heemskerk
eilse mannah&martin brand
massale mannenzang
Janneke slagter
kinderkoor Leidse sleuteltjes
zanggroep Gideon
Elise Mannah& martin brand
ned koren
zanggroep Gideon
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Nowell
Nowell (cd1)
Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten (cd2)
Nu zijt wellecome
Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome (cd2)
O heil'ge nacht
O kindeke klein
O kom, o kom Immanuel(cd1)
O kom, o kom Immanuel(cd1)
O, Bethlehems ster
O, hoe heerlijk
O, kindeke klein
O, kindeke klein (cd2)
O,hoe heerlijk
O,hoe heerlijk (cd2)
O,hoe heerlijk(cd1)
Ons geboren is de koning
Ons geboren is de koning(cd1)
Ook voor U
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Op U mijn Heiland blijf ik hopen(cd2)
Op u mijn heiland, blijf ik hopen
Over de heuvels
Pap, ik ben zwanger
Psalm 118
Psalm 43 en Psalm 42
Psalm 68
Reeds in overoude tijden
Schijf hier maar aan
Slaap zacht gij Goddelijk knaapje teer
Stal versieren
Stil,wer Gott erkennen will
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht
Stille nacht orgelsolo
Stille nacht (cd1)
Stilte over alle landen
t Is geboren het Goddelijk kind
t Is geboren het Goddelijk kind (cd1)

het groot veluws koor
cd kerstconcert
ned koren
cd kerstconcert
ned koren
massale mannenzang
zanggroep Gideon
het groot veluws koor
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
zanggroep maranatha
kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
ned koren
mannenzanggroep Sion
ned koren
ned koren
cd kerstconcert
ned koren
cd kerstconcert
cd kerstconcert
ned koren
cd kerstconcert
zanggroep Gideon
ned koren
zanggroep maranatha
cd kerstconcert
zanggroep Gideon
mannenzanggroep Sion
Elise Mannah& martin brand
massale mannenzang
massale mannenzang
massale mannenzang
zanggroep Gideon
martin brand
Janneke slagter
martin brand
cd zang envriendschap Hank
ned koren
massale mannenzang
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
mannenzanggroep Sion
kinderkoor Leidse sleuteltjes
het urker visserskoor
mannenzanggroep Sion
cd kerstconcert
mannenzanggroep Sion
ned koren
cd kerstconcert
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t Is geboren,het heilig kind
t Was nacht in bethlehem dreven(cd2)
t Was nacht in Bethlehms dreven
t Was nacht in beth'lems dreven
Verborgen schat (maria)
Voederbak
Vol van pracht
Vol van pracht
Vol van pracht
Vrede van God
Waar is die stille nacht
Want alzo lief hed God de wereld
Want een kind is ons geboren
Wapenstilstand
Wees welkom Hemelse Kindeke
Welkom hier bij ons
Welkom kerstfeest
Wij Christenen zingen in de nacht
Wij eren en aanbidden U
Wonderbare Raadgever
Zing,zing uw Redder tot eer
Zo lief had God de wereld
Zoon van Maria
Zoon van Maria (cd2)

kinderkoor Leidse sleuteltjes
cd kerstconcert
chr kamper mannenkoor
ned koren
Elise Mannah& martin brand
martin brand
zanggroep Gideon
massale koorzang
mannenzanggroep Sion
zanggroep Gideon
elly zuiderveld
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
Elise Mannah& martin brand
cd zang envriendschap Hank
Elise Mannah& martin brand
cd zang envriendschap Hank
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
zanggroep Gideon
cd zang envriendschap Hank
zanggroep Gideon
ned koren
cd kerstconcert
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Pasen
Aan het kruis genageld
Aan het kruis genageld(cd1)
Aanschouw het lam van God(cd1)
Aanschouw het lam van God(cd2)
Alles wat over ons geschreven is
Als ik het wonderere kruis aanschouw 1
Als ik het wonderere kruis aanschouw 1
Als ik in gedachten sta
Als ik maar weet(cd2)
Belijdenis(cd2)
Bij het kruis
Christus heeft overwonnen(cd2)
Christus is opgestaan daar juicht een cd 2
Christus onze Heer verrrees(cd2)
Daar juicht een toon/christus is opge cd2
De Heer is verrezen
De heer is verrezen(cd2)
Dierb're Heiland(cd2)
een verhaal hebben wij voor de(cd2)
Er is een verlosser(cd2)
Fantasie over lijdensliederen
Gij die treurt(cd1)
Gij kent het leven(cd2)
Gloria
God enkel licht(cd1)
God enkel licht(cd1)
Gouden harpen ruisen(cd2)
Gouden harpen ruisen(cd2)
Halleluja
Halleluja, lof zij het lam
Hallelujah, lof zij het lam(cd2)
Heden gaat de hemel open
Heer ik wil UW liefde prijzen(cd2)
Heer wij komen voor Uw troon(cd1)
Heer wij komen voor Uw troon(cd1)
Heerlijk is UW naam(cd2)
Het graf is leeg
Het is volbracht
Het lam voor ons op aard/ Jezus leeft
Het ruw houten kruis(cd1)
Het ruw houten kruis(cd1)
Hoe vreemd dat voor de schapen zijner
Hoor een heilig koor van stemmen(cd2)
Ik heb u lief, o mijn beminde
Ik hoor de stem van Jezus(cd1)
Ik wil mij gaan vertroosten(cd1)
Ik wil zingen van mijn Heiland(cd2)
Ik zeg het allen dat Hij leeft(cd2)
Ik zeg het allen dat Hij leeft(cd2)

gezamelijke mannenkoren
Chr gemkoor cantate Deo
Chr interkerkelijk mannenkoor
Chr gem zangver looft de heer
gezamelijke mannenkoren
samenzang
Chr gem koor Vox Humana
Chr mannenkoor De Lofstem
Chr mannenkoor 'tharde
janneke slagter
opwekkingsliederen
Chr gem koor Vox Humana
Chr gem zangver looft de heer
The credo singers
Chr gem zangver looft de heer
gezamelijke mannenkoren
herv gem zangver Vox Jubilans
Chr kamper mannenkoor
groot gemengd koor
Hervormd kerkkoor
gezamelijke mannenkoren
Chr interkerkelijk mannenkoor
Chr gem zangver looft de heer
Deo Juvante
urker mannenkoor
hardenbergs chr mannenkoor
The credo singers
orgel
gezamelijke mannenkoren
Deo Juvante
The credo singers
gezamelijke mannenkoren
Hervormd kerkkoor
janneke slagter
massale koorzang
Hervormd kerkkoor
gezamelijke mannenkoren
Deo Juvante
Deo Juvante
Chr dameskoor
Chr gem koor Vox Humana
Deo Juvante
Bussumse koorver
Deo Juvante
chr mannenkoor scheveningen
koorzang
Femmy van der weg
koorzang
Chr gem zangver looft de heer
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Is dat, is dat mijn Koning(cd1)
Jezus ia aller heer
Jezus ik wil komen
Jezus leeft en Hij regeert
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid(cd2)
Jezus leven van mijn leven(cd1)
Jezus leven van mijn leven(cd1)
Jezus neemt de zondaars aan
Jezus stierf alleen(cd1)
Jezus, leven van ons leven
Jezus,leven van mijn leven
Komt als kind'ren van het licht(cd2)
Kyrie,kyrie kyrie eleison
Leer mij, o Heer UW lijden recht
Leer mij,o Heer UW lijden recht
Leer mij,oHeer, UW lijden recht(cd1)
Liefde die voor mij wou lijden(cd1)
Lijdenslied(cd1)
Lof zij God in de hoogste troon
Loflied
Mijn verlooser hangt aan het kruis
Mijn verlosser hangt aan 't kruis
Mijn verlosser hangt aan 't kruis
Mijn verlosser hangt aan 't kruis(cd1)
Nu valt de nacht
Nu valt de nacht
O Goddelijk lam onschuldig(cd1)
O hoofd bedekt met wonden(cd1)
O Jezus Christus,licht ze Bij
O lam van God
Om het zwijgen, het geduld
Orkest intermezzo
Paasfantasie
Paaslied(cd2)
Palmzondag
sta op een morgen ongedacht
Sta op een morgen ongedacht(cd2)
Sta op een morgen ongedacht(cd2)
t Is middernacht en in de hof(cd1)
t Middernacht(cd1)
U zij de glorie(cd2)
U zij de glorie(cd2)
Van U komt, Heer, Het loflied dat ik
Vol ontferming(cd1)
Vol van UW licht(cd2)
Voor jou(cd1)
Was jij daar(cd1)
Wees gegroet gij eersteling der dagen 2
Wees gegroet gij eersteling der dagen 2

koorzang
Chr gem koor Vox Humana
gezamelijke mannenkoren
gezamelijke mannenkoren
gezamelijke mannenkoren
massale koorzang
janneke slagter
Chr gem zangver looft de heer
Deo Juvante
jeugdkoor
Deo Juvante
gezamelijke mannenkoren
massale koorzang
Deo Juvante
Deo Juvante
gezamelijke mannenkoren
orgel
Chr gem zangver looft de heer
herv gem zangver Vox Jubilans
gezamelijke mannenkoren
gezamelijke mannenkoren
Deo Juvante
koorzang
gezamelijke mannenkoren
Chr gem zangver looft de heer
Deo Juvante
gezamelijke mannenkoren
gebroeders brouwer
samenzang
Deo Juvante
Deo Juvante
Deo Juvante
Deo Juvante
gezamelijke mannenkoren
The credo singers
gezamelijke mannenkoren
gezamelijke mannenkoren
Femmy van der weg
Chr gem koor Vox Humana
herv gem zangver Vox Jubilans
chr gem zangver looft de Heer
The credo singers
samenzang
Deo Juvante
herv gem zangver Vox Jubilans
groot gemengd koor
jongerenkoor imannuel
Mannenkwartet
samenzang
gezamelijke mannenkoren
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Wees gegroet gij eersteling der dagen 2
Wie heeft U zo geslagen
Zing van UW schepper
Zwart was de nacht

samenzang
Deo Juvante
Chr urker visserkoor
koorzang
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Gospel
10.000 Redenen
Aan Uw voeten Heer
Als het leven soms pijn doet
Amazing Grace
Beschermer
Daar is kracht/Jezus ik wil/goednieuws/komt
De wedloop
En ik kom tot U
Friends
Gebed voor mijn kinderen
Glorie aan het lam
Heer , wijs mij UW weg
Heer , wilt u mijn leidsman wezen
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Herstel mijn eerste liefde
Ik bouw op U
Ik geloof in God de vader/ de here zegent jou
Ik zal U gehoorzaam zijn
Ik zie uit naar de dag
In zijn hand ps 139
Jezeus alleen
Jezus is de Weg
k Heb geloofd en daarom zing ik
Looft en prijst hem
Lopen op het water
Machtige heer en God
Maranatha
Meer dan ooit
Mijn dochter ik zie je
Nabij Gods verheven troon
Nader tot U o heer
Omdat U zoveel van mij hield
Onze vader
Psalm 122
Psalm 23
Rise again
Testify to love
Til mij op
Total praise
U bent mijn schuilplaats
U zal ik loven Heer
Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg
Vaste Rots van mijn behoud
Wat de toekomst brengen moge
Wij zijn meer dan overwinnaars
You raise me up
Zing,Lach,& heb lief

Kees kraayenoord , ned artiesten
marcel en lydia zimmer
Reni en Elise Krijgsman
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
Kees kraayenoord , ned artiesten
samenzang
marcel en lydia zimmer
marcel en lydia zimmer
Michael,pearl joan,dwight
Remco hakkert
zangver looft de heer
sela
Koor Ichtus Sliedrecht
Pearl Joan, kees, kinga,
marcel en lidia Zimmer
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
samenzang
marcel en lydia zimmer
marcel en lydia zimmer
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
marcel en lydia zimmer
samenzang
samenzang
pearl joan ned artiesten
marcel en lydia zimmer
Kinga ban, frans korpershoek
samen zang en r krijgsman
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
samenzang
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
marcel en lydia zimmer
marcel en lydia zimmer
koor praise him
Koor Oriolus
Trinity
Ralph v manen , kees kraayenoord
marcel en lydia zimmer
gospel boulevard
koor greatful
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
M Zimmer en koor de bengeltjes
marcel en lydia zimmer
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
marcel en lydia zimmer
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
Rineke,Cocky,Mieke,christine de Wit
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