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De Filistijn, de Tyriër, de Moren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel 
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Samen zingen 

 

Het is goed om op een avond als deze bij elkaar te zijn om te zingen. Psalmen en geestelijke 

liederen kunnen immers treffend vertolken wat er leeft in het hart! Hoe goed is ’t, onze God te 

prijzen! ’t Betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn, en harten treffen. Tegelijkertijd 

wekt Paulus ons op om te zingen (…) Wordt vervuld met den Geest; sprekende onder elkander 

met psalmen , en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw 

hart. 

De zangavonden in Gortel worden georganiseerd door een commissie die zondagse diensten in de 

kapel van Gortel organiseert. Deze commissie gaat uit van de Vereniging voor Evangelisatie te 

Gortel, gemeente Epe.  

De vereniging voor Evangelisatie heeft een lange geschiedenis. Al vanaf 1890 wordt het Woord 

van God verkondigd: Op zondag door het houden van een kerkdienst en door de week door het in 

stand houden van een christelijke school. 

 

Ieder brengt zijn eigen achtergrond met zich mee. De één is misschien gewend wat sneller te 

zingen, de ander wat langzamer. Sommigen zingen ritmisch, anderen iso-ritmisch. Op alles walt 

wel wat af te dingen. Zo ook op de inhoud van de liederen in uw boekje. Laten we echter op een 

avond als deze letten op het goede en het mooie en met elkaar zingen tot eer van God.  

 

Meester Roos  
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Roept uit aan alle stranden, 
Roept uit aan alle stranden, 

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt alle landen 

het Evangelie woord. 
 

Roept uit de Heer de heren 

als aller volken Vriend! 

De volken moeten leren 

wat tot hun vrede dient. 
 

Verbreek de wrede altaren 

en bouwt des Heren huis! 

De wereld moet zich scharen, 

zich scharen om Zijn kruis! 
 

De doven moeten horen, 

d ‘onkundigen verstaan, 

de blinden `t heillicht gloren, 

de kreup’len leren gaan! 
 

De treurenden vergeten 

hun leed en droefenis, 

en al wat arm is, weten 

dat daar een Heiland is! 
 

Roept uit aan alle stranden, 

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt alle landen 

het Evangeliewoord. 
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Psalm 87 
Vers 1 

Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 

Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 

De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, 

Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 

Vers 2 

Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 

O schone stad van Isrels Opperheer! 

'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 

Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 

Vers 3 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 

Van Sion zal het blijde nageslacht 

Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

Vers 4 

God zal ze zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Vers 5 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 

Dan zullen daar de blijde zangers staan, 

De speelliên op de harp en cimbel slaan, 

En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=449
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=599
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=748
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=892
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=87
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Psalm 72 

Vers 3 

Zij zullen U eerbiedig vrezen, 

Zolang er zon of maan 

Bij 't nageslacht ten licht zal wezen, 

En op- en ondergaan. 

Hij zal gelijk zijn aan den regen, 

Die daalt op 't late gras; 

Aan droppels, die met milden zegen 

Besproeien ’t veldgewas 

Vers 6 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn 

Vers 10 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 

't Gezegend heidendom 

't Geluk van dezen Koning prijzen, 

Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 

Bekleed met mogendheên; 

De HEER, in Israël geprezen, 

Doet wond'ren, Hij alleen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=733
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1125
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1430
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Psalm 22 

Vers 14 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 

Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 

En, waar men ooit de wildste volken vond, 

Zal God ontvangen 

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 

Want Hij regeert, 

En zal Zijn almacht tonen; 

Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 

Tot Hem bekeerd. 

Vers 16 

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 

Om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 

Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 

En grote daden. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1569
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=22
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Psalm 86 

Vers 5 
Al de heid'nen door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 

Zullen tot U komen, HEER, 

Bukken voor Uw aanschijn neer, 

En Uw naam ter ere leven. 

Gij zijt groot en hoog verheven; 

Gij doet duizend wonderheen; 

Gij zijt God, ja Gij alleen. 
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Psalm 68  

Vers 16 

Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 

Heft psalmen op naar 't hemelhof, 

Van ouds Zijn troon en woning; 

Waar Hij, bekleed met eer en macht, 

Zijn sterke stem verheft met kracht, 

En heerst als Sions Koning. 

Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 

Hij heeft in Israël Zijn eer 

En hoogheid willen tonen. 

Erkent dien God; Hij is geducht; 

En doet Zijn sterkte boven lucht 

En boven wolken wonen. 

 


