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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. 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 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 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  
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Psalm 32 

Vers 1 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 

Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 

Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 

Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 

En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 

Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 

Vers 3 

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 

'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden; 

Maar ik beleed na ernstig overleg, 

Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 

Dies zal tot U een ieder van de vromen, 

In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 

Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 

Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=490
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=693
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Psalm 6 

Vers 2 

Vergeef mij al mijn zon - den, 

Die Uwe hoogheid schonden; 

Ik ben verzwakt, o HEER! 

Genees mij, red mijn leven; 

Gij ziet mijn beend'ren beven; 

Zo slaat Uw hand mij neer. 

Vers 3 

Mijn ziel, gans neergebo - gen, 

Schrikt voor Uw heilig' ogen, 

In dezen jammerstaat. 

Hoe lang zal ik nog klagen? 

Hoe lang Uw gramschap dragen, 

O HEER, mijn toeverlaat? 

Vers 9 

De HEER' wild' op mijn ker - men, 

Zich over mij ontfermen; 

Hij heeft mijn stem verhoord, 

De HEER zal, op mijn smeken, 

Geen hulp mij doen ontbreken; 

Hij houdt getrouw Zijn woord. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=667
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1347
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Psalm 51 

Vers 1 

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed; 

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden; 

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 

Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 

Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 

En reinig mij van al mijn vuile zonden. 

Vers 6 

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 

Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 

Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 

Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 

Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 

De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 

Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 

Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

Vers 7 

Dan zal ik elk, die't heilspoor bijster is, 

Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren; 

De zondaar zal zich dan tot U bekeren, 

En scheppen moed uit mijn behoudenis. 

O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, 

Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen; 

Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld, 

Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=413
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1107
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1209
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Psalm 103 

Vers 6 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

Vers 7 

Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1150
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1248
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Psalm 2 

Vers 6 

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; 

Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 

En kust den Zoon, van ouds u toegezeid, 

Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen; 

U op uw' weg tot stof doe wederkeren, 

Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 

U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 

Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Vers 7 

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 

Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen. 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1069
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=2
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Psalm 125 

Vers 1 

Hij zal noch wank'len, noch bezwijken, 

Die op den HEER vertrouwt, 

En op Zijn goedheid bouwt; 

Hij zal, als Sions berg, nooit wijken, 

Wiens grondslag door geen aards vermogen 

Ooit wordt bewogen.  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=487
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16 september 2017  (Jezus neemt de zondaars aan) 

14 oktober 2017   (De glorie van Uw wonderdaân) 

gaat ws. niet door 

18 november 2017  (Een ster in Jakob op doet gaan) 

20 januari 2018    (Mijn ziel kleeft U standvastig aan) 

24 februari 2018   (Die voor ons heeft genoeg gedaan) 

  

 

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


