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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 102 

Vers 6 

'k Zie in rouw en ongenuchten, 

Al mijn dagen mij ontvluchten, 

Als een schaduw, die verdwijnt; 

Ik verdor, als 't gras, dat kwijnt. 

Maar Gij, HEER, zult eeuwig blijven; 

Eeuwig zal Uw roem beklijven; 

En Uw naam blijft in gedachten 

Tot de laatste nageslachten. 

Vers 15 

Als een kleed zal 't al verouden; 

Niets kan hier zijn stand behouden; 

Wat uit stof is, neemt een end 

Door den tijd, die alles schendt. 

Maar Gij hebt, o Opperwezen, 

Nooit verandering te vrezen; 

Gij, die d' eeuwen acht als uren, 

Zult all' eeuwigheid verduren. 

Vers 16 

Uwer knechten trouwe zonen 

Zullen altoos bij U wonen; 

Ja, bevestigd in hun staat, 

Voor Uw aanschijn, met hun zaad, 

Uwen naam ter ere leven; 

Zij, van smart en smaad ontheven, 

Blijven aan Uw dienst geheiligd, 

Daar Uw goedheid hen beveiligt. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1149
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1605
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=102
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Psalm 103 

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. 

Vers 8 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

Vers 9 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1248
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1327
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1389
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Psalm 39 

Vers 3 

"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij; 

Mijn dagen zijn bij U geteld; 

Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 

Een handbreed is mijn tijd gesteld; 

Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 

De sterkst' is enkel ijdelheid." 

Vers 4 

Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen, 

Gelijk een schaduw, die verdwijnt? 

Men woelt vergeefs; men brengt met zorg bijeen, 

Al wat op aard' begeerlijk schijnt; 

En niemand is verzekerd, wie eens al 

Die goed'ren naar zich nemen zal." 

Vers 5 

Nu dan, o HEER, wat is 't, dat ik verwacht? 

Mijn hope staat op U alleen. 

Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht, 

Van al mijn ongerechtigheên, 

En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat, 

Den dwazen sterv'ling tot een smaad. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=700
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=846
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=981
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Psalm 90 

Vers 5 

Wanneer Uw toorn en gramschap ons bezwaren, 

Dan wenden, dan verdwijnen onze jaren; 

Wij zien hen, als gedachten, henenvaren; 

Of, blijft Uw gunst ons in het leven sparen, 

Dan klimmen wij ten hoogste tot den top 

Van zeventig of tachtig jaren op. 

Vers 6 

Helaas, het best van onze beste dagen 

Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen; 

Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen 

Steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen. 

De levensdraad wordt schielijk afgesneên; 

Wij schenen sterk, en ach, wij vliegen heen. 

Vers 7 

Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 

Wie vreest dien recht geduchtste Macht der machten? 

Leer ons den tijd des levens kost'lijk achten, 

Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten. 

Keer weder, HEER, Uw gunst koom' ons te stâ; 

Hoe lang ontzegt G' uw knechten Uw genâ? 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1027
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1140
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1238
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Psalm 144 

Vers 2 

Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, 

Dat Gij, o HEER, hem gunsten wilt bewijzen, 

Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind, 

Dat Gij het acht en zo getrouw bemint? 

Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen; 

Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen, 

Hoe groot, hoe sterk hij op deez' aarde zij, 

Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij. 

Vers 7 

Welzalig is het volk, dat, dus gezegend, 

Dit heug'lijk lot door 's Hemels gunst bejegent; 

Welzalig is het volk, dat bij 't genot 

Van overvloed, den HEER heeft tot zijn God. 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=655
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=144
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17 september 2016 (Zo gij Zijn stem dan heden hoort) 

15 oktober 2016 (Verbreidt van oord tot oord) 

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) 


