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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 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  
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Psalm 63 

Vers 1 

O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 

Mijn God, U zoek ik met verlangen, 

Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 

Bij 't krieken van den dageraad. 

O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 

En dorsten naar U in een land, 

Dat, dor en mat, van droogte brandt, 

Waar niemand lafenis kan krijgen. 

Vers 4 

Wanneer ik, op mijn legersteê, 

Aan U gedenk in stille nachten, 

Dan peinst mijn ziel met al haar krachten, 

Hoe Gij voorheen in angst en wee, 

Als mij de vijand wild' omringen, 

Mij vaardig zijt ter hulp geweest; 

Dies zal ik nu ook, onbevreesd, 

In schaduw van Uw vleug'len zingen. 

Vers 5 

Mijn ziel kleeft U standvastig aan; 

Gij ondersteunt mijn zwakke schreden; 

Uw rechterhand, vol mogendheden, 

Doet mij getroost en veilig gaan. 

Maar dezen, die mijn ziel begeren, 

Opdat ik tot verwoesting raak', 

Staan bloot voor Uw geduchte wraak; 

Zij zullen haast ten afgrond keren. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=425
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=870
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1004
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Psalm 43 

Vers 1 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij', 

En U geheiligd zij. 

Vers 2 

Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 

Gij zijt de sterkte van mijn hart; 

Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen? 

Waarom ga ik terneergebogen, 

Door 's vijands wreed geweld benard, 

Gestaâg in 't aak'lig zwart? 

Vers 3 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=405
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=555
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
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Psalm 130 

Vers 2 

Zo Gij in 't recht wilt treden, 

O HEER, en gadeslaan 

Onz' ongerechtigheden, 

Ach, wie zal dan bestaan? 

Maar neen, daar is vergeving 

Altijd bij U geweest; 

Dies wordt Gij, HEER, met beving, 

Recht kinderlijk gevreesd. 

Vers 3 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

Vers 4 

Hoopt op den HEER, gij vromen; 

Is Israël in nood, 

Er zal verlossing komen; 

Zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt, op hun gebeden, 

Gans Israël eens vrij 

Van ongerechtigheden; 

Zo doe Hij ook aan mij. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=641
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=789
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=130
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Psalm 121 

Vers 1 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Vers 2 

Hij is, al treft u 't felst verdriet, 

Uw wachter, die uw voet 

Voor wankelen behoedt; 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

Geen kwaad zal u genaken; 

De HEER zal u bewaken. 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=483
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=632
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Psalm 116 

Vers 1 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Vers 2 

Ik lag gekneld in banden van den dood, 

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 

Vers 3 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=478
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=628
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=777


 - 14 - 

Psalm 138 

Vers 3 

Dan zingen zij, in God verblijd, 

Aan Hem gewijd, 

Van 's HEEREN wegen; 

Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 

Zijn Majesteit 

Ten top gestegen; 

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 

Op hen het oog, 

Die need'rig knie - len; 

Maar ziet van ver met gramschap aan 

Den ijd'len waan 

Der trotse zielen. 

Vers 4 

Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, 

Schenkt Gij mij leven; 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand 

Zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw, als sterk; 

Hij zal Zijn werk 

Voor mij volen - den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, 

Wil bijstand zenden. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=797
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=138
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16 september 2017  Jezus neemt de zondaars aan 

18 november 2017  Een ster in Jakob op doet gaan 

20 januari 2018    Mijn ziel kleeft U standvastig aan 

24 februari 2018   Die voor ons heeft genoeg gedaan 

datum  n.n.b   De glorie van Uw wonderdaân 

 

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


