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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 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.  

Paulus wekt 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 80 

Vers 1 

Neem, Isrels Herder, neem ter oren; 

Die Jozefs kroost, door U verkoren, 

Als schapen gunstig hebt geleid; 

Die enen troon van heiligheid 

U tussen cherubs hebt gesticht; 

Verschijn weer blinkend met Uw licht. 

Vers 2 

Die glans straal' Efraïm in d' ogen; 

Toon Benjamin Uw groot vermogen; 

Verlos Manasse tot Uw eer; 

Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

Van Uw vertroostend aangezicht. 

Vers 5 

Laat ons, o God der legermachten, 

Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten; 

Ga onzen haat'ren zelf te keer; 

Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons; toon ons 't lieflijk licht 

Van Uw vertroostend aangezicht. 

Vers 11 

Behoud ons, HEER der legermachten, 

Zo zullen w' ons voor afval wachten; 

Zo knielen w' altoos voor U neer. 

Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

Van Uw vertroostend aangezicht.  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=442
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=592
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1019
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=80


Psalm 119 

Vers 87 

Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 

Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen. 

Ik haak, o HEER, naar 't heil, mij toegezeid; 

Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 

Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 

In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

Vers 88 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 

Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 

Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 

Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 

Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 

Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1792
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=119


Psalm 79:7 

Vers 4 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 

Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven; 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 

Help ons, barmhartig HEER, 

Uw groten naam ter eer; 

Uw trouw koom' ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

Die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade! 

Vers 6 

Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis kwijnen; 

Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen; 

Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren, 

Op Uwe hulp met smekend' ogen staren. 

Vergeld den wreden smaad, 

Waarmee des nabuurs haat 

Uw mogendheid dorst schenden; 

Geef hun, o Opperheer; 

Die zevenvoudig weer; 

Zie neer op onz' ellenden. 

Vers 7 

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 

In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 

En zingen van geslachten tot geslachten 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=884
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1132
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=79


Psalm 137 

Vers 1 

Aan Babels stromen zaten wij gevangen. 

Daar weenden wij van weemoed en verlangen. 

Hoe trok ons hart naar huis, wij treurden om 

Jeruzalem, des Heeren heiligdom. 

O dagen van weleer, o heilge stede, 

wie ver van Sion leeft, is zonder vrede. 

Vers 2 

Hoe zouden wij als droeve bannelingen 

op vreemde grond het lied des Heeren zingen ? - 

Indien ik u vergeet, Jeruzalem, 

begeve mij mijn rechterhand, mijn stem. 

Ja, laat mijn tong voor zang noch spraak meer deugen, 

zo gij niet zijt mijn opperste verheugen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=499
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=648


Psalm 43 

Vers 2 

Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 

Gij zijt de sterkte van mijn hart; 

Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen? 

Waarom ga ik terneergebogen, 

Door 's vijands wreed geweld benard, 

Gestaâg in 't aak'lig zwart? 

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=555
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=850


Psalm 31 

Vers 1 

Op U betrouw ik, HEER der heren, 

Op U, gelijk 't betaamt; 

Ai, laat mij nooit, beschaamd, 

Van Uwen troon teruggekeren; 

Help mij, op mijn gebeden, 

Door Uw gerechtigheden. 

Vers 2 

Och, neig tot mij Uw gunstig' oren, 

Schiet haastig toe; dat mij 

Uw naam een rotssteen zij; 

Een huis, een welgesterkte toren, 

Die, op een klip verheven, 

Mij veiligheid kan geven. 

Vers 3 

Gij zijt alleen (wat zou ik vrezen?) 

Mijn rots, mijn burcht, o HEER! 

Ja, Uwen Naam ter eer, 

Zult Gij mij tot een herder wezen. 

Mijn Helper, scheur de netten, 

Die z' in 't verborgen zetten. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=393
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=543
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=692


 

  



26 september 2015 (Getrouwe Herder breng ons weer) 

7 november 2015 (Ga mijn bestrijd’ren toch tekeer) 

12 december 2015 (Ik buig m’aan Uwe kribbe neer) 

16 januari 2016 (Ik zal U danken, U geef ik de eer) 

20 februari 2016 (En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer) 

 

 

 

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


