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Inhoud 

Naar aanleiding van het initiatietraject groeide bij diverse catechisten de vraag om, naast de 

themaliederen voorzien in de nieuwe catechesemap, ook een bundel te voorzien waarin een aantal 

makkelijk aan te leren, up-tempo, en tegelijk inhoudelijk rijke liederen aan bod komen die tijdens 

elke familieviering gezongen kunnen worden. 

In deze bundel bieden we een selectie aan, gegroepeerd volgens de diverse onderdelen van de 

liturgische zondagsviering. Hieronder volgt een overzicht. 

In annex vindt u ook een selectie van liederen uit Zingt Jubilate die enerzijds afgestemd zijn op 

kinderen qua tekst en moeilijkheidsgraad, of anderzijds al wat moeilijker zijn maar eveneens goed 

zingbaar in een gezinsviering/gemeenschapsviering. 

 

Copyright 

Voor volgende liederen kregen we toestemming tot publicatie (rechthebbenden zijn in het cursief 

vermeld): 

- Alleluia voor de Vader, de Zoon en de Geest (Johan Van Daele – Griet Bogaert – copyright: 

www.eenfijnedag.be – uitgegeven op CD “Stuur daarom Uw Geest”) 

- Alleluia uit de Congolese ritus (Nkembo – Piet Thomas; Jos Stroobants – IJD Gent, Broederlijk 

Delen, UP Leuven) 

- Diep in ons hart (Jos Wilyn) 

- Mis Desoete: Heer ontferm U; eer aan God; heilig de God van alle leven; Lam van God (Carlos 

Desoete) 

- Vrede voor alle mensen (Paul Schollaert – Averbode) 

Wij hebben ons uiterste best gedaan om voor alle liederen copyright aan te vragen.  

De muziek van het lied “God heet ons welkom in Zijn huis” werd gecomponeerd door Jean-Pol Lécot, 

maar we konden geen contact met hem leggen. 

Voor volgende hebben we ondanks intens zoeken de juiste contactpersoon niet gevonden: 

- Alleluia U 25 - gebaseerd op Engelse folk  

- Amor, amor 

- Geef mij een hart 

- Hevenu Shalom Aleichem 

- Gloria Nkembo  

- Sjaloom, Gods vrede kome over u 

- Theresiamis: Sanctus; Lam Gods  

Zo u deze contactpersoon kent of bent, neem dan gerust contact met ons op.  

Het Lam Gods en het Sanctus uit de Theresiamis zijn Nederlandstalige bewerkingen op basis van de 
Theresienmesse gecomponeerd door Joseph Haydn. 

http://www.eenfijnedag.be/
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Openingslied: 

God heet ons welkom in zijn huis  
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Kyrie: 

Geef mij een hart  

 

Heer ontferm U (Mis Desoete) 
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Gloria: 

 

Alleluia voor de Vader, de Zoon en de Geest  
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Diep in ons hart 
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Eer aan God (Mis Desoete) 
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Gloria Nkembo Nederlandse tekst 
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Alleluia (acclamatie evangelie) 

Alleluia uit de Congolese ritus  
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Alleluia U 25  
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Voorbeden: 

 

Amor, amor 
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Sanctus (groot dankgebed): 

 

Heilig de God van alle leven (Mis Desoete) 
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Sanctus (Theresiamis) 
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Vredewens: 

 

Vrede voor alle mensen 
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Hevenu Shalom Aleichem  
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Sjaloom, Gods vrede kome over u  
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Lam Gods: 

Lam van God (Mis Desoete)   

 

Lam Gods (Theresiamis) 
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ANNEX:  

Liederen uit Zingt Jubilate… 

 

1) …die afgestemd zijn op kinderen qua tekst en moeilijkheidsgraad:  

129: Wij wachten op de koning (advent) 

201: Nu zijt wellekome (Kersttijd) 

218: Komt allen tezamen (Kersttijd) 

221: Eer zij God in onze dagen (Kerstmis) 

331: Jezus, diep in de woestijn (veertigdagentijd) 

414: De Heer is waarlijk opgestaan (Paastijd) 

447: Geest van God, Adem van leven (Pinkstertijd) 

704: Vrede voor alle mensen 

705: Het eerste woord zal vrede zijn 

725: Laat de kind’ren tot mij komen 

765: Laten wij met vreugde 

823: In het begin 

 

2) … die al wat moeilijker zijn maar eveneens goed zingbaar in een 

gezinsviering/gemeenschapsviering 

105: Omdat Hij niet ver wou zijn (advent) 

108: Op een God die door de eeuwen (advent) 

112: Kwam van Godswege (advent) 

115: De nacht loopt ten einde (advent) 

127: Licht in onze ogen (advent) 

204: Al wie dolend in het donker (Kersttijd) 

205: Heden zal uw Redder komen (Kersttijd) 

207: Voor kleine mensen 

309: Zo spreekt de Heer (veertigdagentijd) 
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328: Broeders die op uittocht gaat (veertigdagentijd) 

401: Zingt Jubilate  

406: Kondig het aan: de Heer is verrezen (Paastijd) 

418: Zingt voor de Heer van liefde en trouw (Paastijd) 

422: Kondigt het jubelend aan (Paastijd) 

424: Lof zij God in de hoogste troon (Paastijd) 

433: Geest van hierboven (Pinkstertijd) 

438: Licht, ontloken aan het donker 

503: Zingt een nieuw lied voor de Heer 

509: Mens voor de mensen 

530: Zo vriendelijk en veilig als het licht 

531: God die ons heeft voorzien 

540: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

541: God heeft het eerste woord 

543: Zeven was voldoende 

545: Wij willen samen vieren 

559: De Heer heeft mij gezien 

569: God die leven hebt gegeven 

576: Bouwen aan een wereld 

578: Volk van God 

585: Dankt, dankt nu allen God 

596: Een zaaier ging uit 

715: Gij komt tot ons, gans onverwacht 

720: Door de wereld gaat een woord 

735: Zomaar een dak boven wat hoofden 

738: Wat vrolijk over U geschreven staat 

748: Mijn hart zingt voor de Heer 
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754: De vreugde voert ons naar dit huis (intredelied) 

758: Jij die bent 

760: Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer 

773: Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht (het refrein als Alleluia-acclamatie) 

776: Stem die ons roept 

779: Ik ben de wijnstok 

780: U, Heer, zij lof gebracht 

809: Here Jezus, om uw woord (intredelied) 

814: almachtige, verheven Heer 

818: Dat het licht  

822: Alles begon met God 

825: Licht dat ons aanstoot in de morgen 

922: Als God ons thuisbrengt 

 

Eveneens interessant als Kyrie: 

134 (advent), 234 (Kersttijd), 329 (veertigdagentijd), 449 (Paastijd), 450 (Pinkstertijd) en 778 (tijd 

door het jaar): telkens op dezelfde melodie, maar telkens met aangepaste tekst van Sytze De Vries 

volgens het tijdeigen. 

 


