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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 35 

Vers 1 

Twist met mijn twisters, Hemelheer; 

Ga mijn bestrijd'ren toch te keer; 

Wil spies, rondas en schild gebruiken, 

Om hun gevreesd geweld te fnuiken; 

Belet hun d' optocht, treed vooruit; 

Zo worden z' in hun loop gestuit. 

Vertroost mijn ziel in haar geween, 

En zeg haar "'k Ben uw heil alleen". 

Vers 11 

O HEER, Gij ziet het; zwijg niet stil; 

Uw recht beslisse mijn geschil; 

Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming; 

Mijn God, betoon mij Uw ontferming; 

Doe mij, o hoogste Majesteit, 

Eens recht naar Uw gerechtigheid; 

En laat die wreden, dag aan dag, 

Niet juichen om mijn droef geklag. 

Vers 13 

Laat vromen, juichend t' allen tijd', 

Om mijn gerechtigheid verblijd, 

Dien lust, dien ijver nooit bedwingen; 

Maar zeggen, onder 't vrolijk zingen: 

"Verheerlijkt zij de hoogste God; 

Hij schenkt Zijn knecht een vreedzaam lot!" 

Dan meldt mijn tong, met diep ontzag, 

Uw recht, Uw lof den gansen dag. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=397
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1468
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=35


Psalm 3 

Vers 3 

Ik lag en sliep gerust, 

Van 's HEEREN trouw bewust, 

Tot ik verfrist ontwaakte; 

Want God was aan mijn zij'; 

Hij ondersteunde mij 

In 't leed, dat mij genaakte. 

Ik zal, vol heldenmoed, 

Daar mij Zijn hand behoedt, 

Tienduizenden niet vrezen; 

Schoon ik, van allen kant, 

Geweldig aangerand 

En fel geprangd moog' wezen. 

Vers 4 

Sta op, verlos mij, HEER! 

Gij hebt, o God, weleer 

Getoond voor mij te waken, 

Mijn haters onderdrukt; 

En mij 't gevaar ontrukt; 

Gij sloegt hen op de kaken, 

Verbrekend onverwacht 

Hun tanden door Uw macht; 

'k Heb d' overhand verkregen. 

Gij, HEER, alleen, Gij zijt 

Verwinnaar in den strijd, 

En geeft Uw volk den zegen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=664
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=3


Psalm 118 

Vers 3 

Ik werd benauwd van alle zijden, 

En riep den HEER ootmoedig aan. 

De HEER verhoorde mij in 't lijden, 

En deed mij in de ruimte gaan. 

De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen; 

De HEER zal mij getrouw behoên; 

Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 

Wat zal een nietig mens mij doen? 

Vers 4 

De HEER is aan de spits getreden 

Dergenen, die mij hulpe biên; 

Ik zal, gered uit zwarigheden, 

Mijn lust aan mijne haat'ren zien. 

't Is beter, als w' om redding wensen, 

Te vluchten tot des HEEREN macht, 

Dan dat men ooit vertrouw' op mensen, 

Of zelfs van prinsen hulp verwacht'. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=778
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=922


Psalm 46 

Vers 1 

God is een toevlucht voor de Zijnen, 

Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 

In zielsbenauwdheid, in gevaar; 

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 

Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; 

Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, 

Verzet wierd in het hart der zee. 

Vers 5 

God stilt, alom, het orelogen; 

Zijn arm verbreekt de taaie bogen, 

Doet spies en speer aan stukken slaan, 

En wagens door het vuur vergaan. 

"Laat af", dus spreekt de HEER der heeren: 

"Weet, Ik ben God; elk moet Mij eren; 

Het heidendom, ja, 't gans heelal, 

Verhoge Mij met lofgeschal." 

Vers 6 

De HEER, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

De HEER, de God van Jacobs zaad, 

Is ons een burcht, een toeverlaat. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=408
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=988
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=46


Psalm 89 

Vers 8 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

Vers 9 

Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 

Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 

"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 

Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren. 

'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden, 

En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 

Vers 10 

"Mijn hand zal hoe 't ook ga, hem sterken dag en nacht; 

Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht; 

De vijand zal hem nooit door wreev'le handelingen, 

Door list, of hels bedrog, in uiterst' engten dringen; 

Den booswicht zal 't geweld nooit tegen hem gelukken, 

Noch in- noch uitlands vorst zijn zetel onderdrukken." 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1318
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1384
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1439


Psalm 97 

Vers 6 

Beminnaars van den HEER, 

Verbreiders van Zijn eer, 

Hoopt steeds op Zijn genade, 

En haat altoos het kwade. 

Hij, die in tegenspoed 

Zijn gunstgenoten hoedt, 

Verleent hun onderstand, 

En redt z' uit 's bozen hand, 

Die op hun onschuld woedt. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1146


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) 


