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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. 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 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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Melodie: Alles wat adem heeft love de Heere der Heeren 
 
Juicht o gij heem'len  
Heft psalmen aan Engelenkoren  
Laat nu o schepping  
Uw heerlijkste liederen horen  
Maakt een geschal  
Brengt nu dit nieuws overal  
Jezus is heden geboren 
 
Juicht, o gij eng’len!  
Verheft uwe stem, legioenen! 
God wil de zondaar  
genadiglijk met Zich verzoenen. 
Blijdschap en vree 
deelt Zijne goedheid ons mee, 
roemt Zijne liefde, miljoenen! 
 
God in het vlees! 
 Wie zal toch dit mysterie verklaren? 
Jezus komt heden 
de levensweg u openbaren. 
Treed door de poort, 
en in Zijn licht wandelt voort, 
gij heilbegerige scharen. 
 
Trouwe Immanuël,  
daal in mijn harte nu neder! 
Zonde, verlaat mij!  
Verlaat mij en kom nimmer weder! 
En Jezus, Gij, 
heers nu voor eeuwig in mij: 
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‘k min U, Verlosser, zo teder! 
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Psalm 100 (1773) 

Vers 1 

Juich, aarde, juich alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

Vers 2 

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Vers 3 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

Vers 4 

Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=462
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=612
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=761
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=100
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Psalm 95 (Meeuse) 

Vers 2 

Komt, laat ons blij zijn tot Gods eer, 

de Rotssteen van ons heil steeds meer 

bezingen en Hem dank bewijzen. 

Laat ons Zijn aangezicht met lof, 

al juichend zoeken; er is stof 

om Hem met psalmgezang te prijzen. 

Vers 4 

Want Hij is onze God, Die goed, 

als Herder, ons als schapen hoedt. 

Wij zijn het volk dat Hij wil weiden. 

Hoor hoe Hij roept! Het is Zijn stem! 

Verhard uw hart dan niet voor Hem, 

maar luister nu en laat u leiden. 
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Psalm 122 (1773) 

Vers 1 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 

Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

Kom, ga met ons en doe als wij." 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

Wij treden uwe poorten in; 

Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wèl gebouwd, 

Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

Vers 2 

De stammen, naar Gods naam genoemd, 

Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 

Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 

Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 

Want d' achtb're zetel van 't gericht 

Is daar voor Davids huis gesticht; 

De rechterstoelen staan daar binnen. 

Bidt, met een algemene stem, 

Om vrede voor Jeruzalem. 

Het ga hun wèl, die u beminnen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=484
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=633
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Psalm 134 (DNP) 

vers 1 

Kom, trouwe dienaars van de HEER, 
Zing Hem een loflied, geef Hem eer. 
Dank dat je ’s nachts en overdag 
in zijn huis voor Hem werken mag. 

 

vers 2 

Houd beide handen vol respect 
naar Hem, de HEERE, uitgestrekt. 
Verhef geestdriftig hart en stem. 
Houd je niet in, verheerlijk Hem! 

 

vers 3 

De HEER, die alles heeft gemaakt, 
belooft dat Hij over je waakt. 
Zijn zegen daalt uit Sion neer. 
Zing Hem een loflied, geef Hem eer! 
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Psalm 150 (1773) 

Vers 1 

Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

Vers 3 

Looft God, naar Zijn hoog bevel, 

Met het klinkend cimbelspel; 

Looft Hem, op het schel metaal 

Van de vrolijke cimbaal; 

Looft den HEER; elk moet Hem eren, 

Al wat geest en adem heeft; 

Looft den HEER, die eeuwig leeft; 

Looft verheugd den HEER der heren! 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=512
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=150
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Psalm 33 (1967) 

 

Vers 1 

Komt nu met zang en roert de snaren, 

gij volk, dat leeft van 's Heeren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 

Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren 

't feestlied ingezet ! 

Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren, 

steekt de loftrompet. 

 

Vers 2 

Zingt al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde / overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 
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