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Aan de stromen van Babylon
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Aanhoor mijn stem, o God, hoor mijn klacht

64

Alleluia, het is goed voor onze God te zingen

147

Als de Heer het huis niet bouwt

127

Als de Heer laat terugkeren de ballingen van Sion

126

Als God zich verheft stuift zijn vijand uiteen

68

Al vanaf mijn jeugd heeft men mij vaak gekweld

129

Alwie woont in de bescherming van de

91

Behoed mij, o God
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Bejubelt de Heer, heel de aarde

100

Bij U zoek ik mijn toevlucht, Heer

31/71

Breng dank aan de Heer, want hij is goed

118

Danken zal ik de Heer altijd

34

De dwaas heeft in zijn hart gesproken

14/53

De Heer, de God der goden sprak

50

De Heer is koning en de aarde juicht

97

De Heer is koning en de volken beven

99

De Heer is koning met majesteit bekleed

93

De Heer is mijn herder

23

De Heer is mijn licht en redding

27

De Heer sprak tot mijn heer

110

De Heer wil ik prijzen met heel mijn hart

111

De hemelen verhalen de glorie van God
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De koning verheugd zich over Uw macht
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Diep van omlaag roep ik, o Heer

130

Geef aan de koning uw oordeel, o God

72

Geef mij toch antwoord als ik roep

4

Gelukkig de man, die God vreest

112

Gelukkig de man, die niet gaat in de kring

1

Gelukkig de man, die vreest de Heer

128

Gelukkig de man, van wie de misstap is vergeven

32

Gelukkig hij, die aan de arme denkt

41

Gelukkig zij, wier gedrag volmaakt is

119

Geprezen zij de Heer, mijn rots

144

Gespannen keek ik uit naar de Heer

40

Gij, o God, heeft ons verstoten en gebroken

60

Gij zijt mijn God, U zoek ik

63

God is bekend in Juda

76

God is mijn hoop en kracht

46

God staat in de vergadering der goden

82

Goed is het de Heer te loven

92

Groot is de Heer en hoog te prijzen

48

Haast U, o God, mij te bevrijden

70

Heer, bestrijd die mij bestrijden

35

Heer, gij doorgrondt mij en gij kent mij

139

Heer, gij was genadig voor uw land

85

Heer, gij zijt ons een toevlucht geweest

90

Heer, ik draag mijn hart niet hoog

131

Heer, mijn God, ik wil bij U schuilen

7

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam

8

Heer, wij hoorden het met eigen oren

44

Help mij Heer, want er is geen rechtvaardig mens
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Herinner U David, Heer

132

Hoe goed is God voor Israël

73

Hoe lang nog, Heer, blijft Gij mij vergeten

13

Hoe talrijk, Heer, zijn mijn belagers

3

Hoog wil ik U prijzen, mijn Heer en koning

145

Hoor mijn gebed, o Heer

143

Hoor mijn roepen, o God

61

Hoor mijn stem, o mijn volk

78

Hoor, o Heer, naar wat rechtvaardig is

17

Hoor, o Herder van Israël

80

Huldigt de Heer, gij godenzonen

29

Ik ben een gelukkig mens

116

Ik dacht: ik zal letten op wat ik doe

39

Ik heb U lief, mijn Heer, mijn kracht

18

Ik hef mijn ogen naar de bergen

121

Ik riep tot de Heer toen ik in nood was

120

Ik sla naar U mijn ogen op

123

Ik was blij toen men tegen mij zei

122

In het hart van de zondaar spreekt het kwaad

36

Jubel voor God, Hij is onze kracht

81

Juicht rechtvaardigen voor de Heer

33

Klapt in de handen, al gij volken

47

Kom, laat ons jubelen voor de Heer

95

Komt nu en prijst de Heer

134

Looft de Heer, want Hij is goed

106

Looft de Heer, alle volken

117

Looft de Heer en roept zijn naam

105

Looft de Heer, want Hij is goed

136

Luister Heer naar mijn gebed

102

Luister, o God, naar mijn gebed

55

Luistert al gij volken

49

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten

22

Mijn hart, o God, is vastbesloten

108

Mijn hart wordt bewogen door een lied

45

Mijn schuilplaats is de Heer

11

Mijn stem roept de Heer

142

Mijn stem roept God en schreeuwt het uit

77

Mijn ziel vindt rust bij God alleen

62

Moge de Heer u verhoren in tijd van nood

20

Naar U hef ik mijn ziel, o Heer

25

Naar U roep ik, o Heer, mijn kracht

28

Neig uw oor, Heer, antwoord mij

86

Niet aan ons, Heer, niet aan ons

115

O God, de heidenen zijn uw eigen land binnengevallen

79

O God, die ik loof, blijf niet zwijgen

109

O God, red mij door Uw naam

54

O Heer en God van mijn behoud

88

O Heer, God van vergelding

94

O hoe lieflijk is Uw huis

84

O juicht God toe, heel de aarde

66

O looft God in zijn heiligdom

150

O luister naar mijn woorden, Heer

5

O prijs de Heer des hemels

148

O prijst de Heer, o prijst zijn naam

135

O prijst de Heer, want Hij is goed

107

Prijs de Heer, mijn ziel

103

Prijs de Heer, o mijn ziel

104

Prijst, gij dienaars van de Heer

113

Red mij, Heer, van slechte mensen

140

Red mij, o God

69

Spreekt gij machtigen werkelijk recht

58

Straf mij niet in uw toorn, o Heer

6

Straf mij, o Heer, niet in uw woede

38

Toen Israël kwam uit Egypte

114

U, Heer, komt lofzang toe uit Sion

65

U loof ik, Heer, met heel mijn hart

9

U roep ik, Heer, kom mij te hulp

141

Uw grootheid wil ik prijzen, Heer

30

U wil ik danken met heel mijn hart

138

Van de Heer is de aarde

24

Van goedheid en recht wil ik zingen

101

Van mijn vijanden red mij, o God

59

Van uw goedheid wil ik altijd zingen

89

Waarom, o God, verstoot gij ons voorgoed

74

Waarom, o Heer, staat gij zover weg

10

Waarom zijn de volken in oproer

2

Was de Heer niet met ons geweest

124

Wat roemt gij, machtig heer

52

Wees gij mijn rechter, Heer

26

Wees mij genadig, o God, in uw goedheid

51

Wees mij genadig, o God, want er zijn mensen

56

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig

57

Wees niet jaloers op de goddelozen

37

Wees niet stil, o God

83

Wees ons genadig en schenk ons uw zegen

67

Wie mag vertoeven, Heer, in uw tent

15

Wij prijzen U, o God, wij prijzen U

75

Ziet hoe goed en heerlijk het is

133

Zij, die vertrouwen op de Heer, zijn als de Sion

125

Zijn stad op de heilige berg

87

Zing mijn ziel de lof van de Heer

146

Zingt de Heer een nieuw lied toe

96

Zingt een nieuw lied voor de Heer
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Zoals een hert verlangt naar water

42

