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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 95 

Vers 1 

Komt, laat ons samen Isrels HEER. 

Den rotssteen van ons heil, met eer, 

Met Godgewijden zang ontmoeten; 

Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 

Met een verheven lofgedicht 

En blijde psalmen, juichend groeten. 

Vers 3 

Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht 

Met al het droge voortgebracht; 

't Moet alles naar Zijn wetten horen. 

Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 

Komt, laat ons knielen voor den HEER, 

Die ons gemaakt heeft en verkoren. 

Vers 4 

Want Hij is onze God, en wij 

Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 

De schapen, die Zijn hand wil weiden; 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 

Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=457
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=756
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=900
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Psalm 32 

Vers 5 

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 

Of als een muil, door domheid voortgedreven; 

Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, 

Beteug'len 't woest en redeloos gediert'; 

Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 

Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 

Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

Vers 6 

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 

Verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 

Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 

Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 

   

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=975
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=32
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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
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Psalm 19 

Vers 5 

Des HEEREN vrees is rein; 

Zij opent een fontein 

Van heil, dat nooit vergaat. 

Zijn dierb're leer verspreidt 

Een straal van billijkheid, 

Daar z' all' onwaarheid haat. 

Z' is 't mensdom meerder waard, 

Dan 't fijnste goud op aard'; 

Niets kan haar glans verdoven; 

Zij streeft in heilzaam zoet, 

Tot streling van 't gemoed, 

Den honig ver te boven. 

Vers 6 

Dus krijg ik van mijn plicht, 

O God een klaar bericht. 

Wat is 't vooruitzicht schoon! 

Hij, die op U vertrouwt, 

Uw wetten onderhoudt, 

Vindt daarin groten loon. 

Maar, HEER, wie is de man, 

Die op 't nauwkeurigst kan 

Zijn dwalingen doorgronden? 

O bron van 't hoogste goed, 

Was, reinig mijn gemoed 

Van mijn verborgen zonden. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=963
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1081
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Psalm 27 
Vers 6 

Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder 

Verlaten ben, de HEER is goed en groot; 

Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder. 

Leer mij, o God, Uw weg in allen nood; 

Bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet 

Op 't effen pad; dat 's vijands euvelmoed 

Mij nimmer treff'; vervoerd door list en dwang, 

Getuigt men vals tot mijnen ondergang. 

Vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 

Hij is getrouw, de bron van alle goed; 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

   

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1086
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=27
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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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17 september 2016 (Zo gij Zijn stem dan heden hoort) 

15 oktober 2016 (Hij houdt getrouw Zijn woord) 

19 november 2016 (De tijd draagt alle mensen voort) 

21 januari 2017 (Naar ’t oud profetische woord) 

25 februari 2017 (Dien ’s HEEREN vrees bekoort) 

 

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


