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samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel 



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 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 24 

Vers 1 

Al d' aard' en alles wat zij geeft, 

Met al wat zich beweegt en leeft, 

Zijn 't wettig eigendom des HEEREN. 

Hij heeft z', in haren ochtendstond, 

Op ongemeten zeên gegrond, 

Doorsneden met rivier en meren. 

Vers 4 

Verhoogt, o poorten, nu den boog; 

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat de Koning in moog' rijden. 

Wie is die Vorst, zo groot in eer? 

't Is God, d' almachtig' Opperheer; 

't Is God, geweldig in het strijden. 

Vers 5 

Verhoogt, o poorten, nu den boog; 

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 

Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 

't Is't Hoofd van 's hemels legermacht; 

Hem eren wij met lofgezangen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=386
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=832
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=24


 

Psalm 33 

Vers 7 

De grote Schepper aller dingen 

Ziet, uit het ongenaakbaar licht, 

Het gans gedrag der stervelingen; 

Niets is bedekt voor Zijn gezicht. 

Uit Zijn vaste woning, 

Daar Hij heerst als Koning, 

Daar Zijn lof, Zijn eer, 

Klinkt door al de bogen, 

Zien Zijn Godd'lijk' ogen 

Op al 't mensdom neer. 

Vers 11 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 

In Hem verblijdt zich ons gemoed, 

Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 

Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 

Goedertieren Vader, 

Milde zegenader, 

Stel Uw vriend'lijk hart, 

Op Wiens gunst wij hopen, 

Eeuwig voor ons open; 

Weer steeds alle smart. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1196
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=33


 

Psalm 45 

Vers 1 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 

Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen; 

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; 

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 

Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 

Genâ is op uw lippen uitgestort, 

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

Vers 6 

Dan zal de Vorst van al uw schoon getuigen. 

Hij is uw HEER, dies moet g' u voor Hem buigen. 

'k Zie Tyrus dan, die rijke wereldstad, 

U hulde doen, en off'ren schat op schat. 

De Koningstelg, die Hij zijn bruid wil noemen, 

Is meest om haar inwendig schoon te roemen; 

't Borduursel is, naar vorstelijken staat, 

Van louter goud gewerkt in 't praalgewaad. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=407
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1102


 

Psalm 48 

Vers 1 

De HEER is groot; elk zing' Zijn lof 

In Salems stad en tempelhof, 

Waar onze God, bij zuiv're tonen 

Op Zijnen heil'gen berg wil wonen. 

Hoe schoon, hoe welgelegen, 

Wat vreugd voor d' aard', wat zegen, 

Is Sions berg! hoe groots, hoe blij, 

Hoe heerlijk aan de noorderzij'! 

Wie is 't, die niet de Godsstad roemt, 

De stad des groten Konings noemt? 

Vers 4 

Wij, o verheven Majesteit, 

Gedenken Uw weldadigheid 

In't midden van Uw heil'ge woning. 

Gelijk Uw naam is, grote Koning, 

Bij ons terecht geprezen, 

Zo is Uw roem gerezen, 

En bij de volken zeer vermaard, 

Tot aan het uiterst' eind der aard. 

Uw rechterhand, die't kwaad niet duldt, 

Is met gerechtigheid vervuld. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=410
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=855


 

Psalm 118 

Vers 13 

Gezegend zij de grote Koning, 

Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 

Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 

Wij zegenen u al te zaâm. 

De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 

Het vrolijk licht, na bang gevaar; 

Bindt d' offerdieren dan met touwen 

Tot aan de hoornen van 't altaar. 

Vers 14 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 

U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1562
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=118


 

Psalm 72 

Vers 1 

Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 

En Uw gerechtigheid 

Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 

Te richten met beleid. 

Dan zal Hij al Uw volk beheren, 

Rechtvaardig, wijs en zacht; 

En Uw ellendigen regeren; 

Hun recht doen op hun klacht. 

Vers 8 

"Zo moet de Koning eeuwig leven!" 

Bidt elk met diep ontzag; 

Men zal Hem 't goud van Scheba geven, 

Hem zeeg'nen, dag bij dag. 

Is op het land een handvol koren, 

Gekoesterd door de zon, 

't Zal op 't gebergt' geruis doen horen, 

Gelijk de Libanon. 

Vers 11 

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; 

Men loov' Hem vroeg en spâ; 

De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 

Met Amen, Amen na. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=434
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1308
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=72


 
 
 
De wandelstaf geheven    (28 september 2013) 
Zo moet de Koning eeuwig leven  (2 november 2013) 
‘t Was nacht in Bethlems dreven  (7 december 2013) 
Boven zon en maan verheven   (25 januari 2014) 
Al mijn euveldaân vergeven   (1 maart 2014) 
Woord voor ons geschreven   (12 april 2014) 
Van heil’ge vreugde zal zij beven  (17 mei 2014) 

 

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


