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samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel 

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 belegt. Deze commissie gaat uit van de Vereniging voor Evangelisatie 

Het Mosterdzaadje 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 

valt 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  



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

Psalm 63 

Vers 1 
O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 

Vers 2 
'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen! 
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
Is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=425
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=575


 

 

Psalm 121 

Vers 1 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Vers 2 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER zal u bewaken. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=483
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=632


 

 

Psalm 25 (berijming 1973)  

 

Vers 2 

Heer, wijs mij toch Zelf de wegen 

waar mijn voeten veilig gaan; 

maak mijn hart er toe genegen 

die blijmoedig in te slaan. 

God mijns heils, naar Wie ik smacht, 

wil mij in Uw waarheid leiden, 

leer mij, daar ik dag en nacht 

U gelovig blijf verbeiden. 

  

Vers 6 

Wie heeft lust de Heer te vrezen 

als het hoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf Zijn Leidsman wezen, 

leren hoe hij wand'len moet. 

Hij mag uit des Heeren hand 

voorspoed op zijn weg verwachten. 

Het door God beloofde land 

erven - ook zijn nageslachten. 



 

 

Psalm 23 (berijming 1967)  
 
Vers 1 
Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
Vers 2 
Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
Vers 3 
Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 



 

 

Psalm 43 

Vers 3 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

Vers 4 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=850


 

 

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 11 

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; 

Men loov' Hem vroeg en spâ; 

De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 

Met Amen, Amen na. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=733
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=72


 

 

Vereniging voor Evangelisatie Het Mosterdzaadje te Gortel, gemeente Epe (info@cbshetmosterdzaadje.nl) 


