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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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In die schoonste aller nachten (melodie psalm 42) 

Hef mijn hart, u op naar boven 

Tod de God der zaligheid 

Wil Hem met uw lied’ren loven 

Voor het heil u toebereid 

Hij zond van Zijn hemeltroon 

Jezus Zijn geliefde Zoon 

O aanbid Hem in uw zangen 

Om Hem in uw hart ’t ontvangen. 

 

In die schoonste aller nachten  

blonk der sterre wonderlicht. 

En des Heeren eng’len brachten  

ons het heugelijk bericht. 

God zond van Zijn hemeltroon:  

Jezus, Zijn geliefde Zoon. 

O, aanbid Hem in uw zangen,  

om Hem in uw hart t’ ontvangen. 

 

In die nacht werd Hij geboren,  

God uit God, toch waarlijk mens. 

Zondaars in hun schuld verloren  

te verlossen, was Zijn wens. 

Zulk een liefde vat ik niet,  

schoon mijn oog haar daden ziet. 

O aanbid Hem in uw zangen,  

om Hem in uw hart t’ ontvangen. 
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Psalm 132 

Vers 1 

Gedenk aan David, aan zijn leed; 

Gedenk den duur gezworen eed, 

Dien hij, o HEER, U plechtig deed; 

Dien eed, waarmee zijn hart en mond 

Aan Jacobs God zich dus verbond: 

Vers 5 

Wij zullen in Zijn woning gaan; 

Ons buigen, waar Zijn troon zal staan, 

En bidden voor Zijn voetbank aan. 

Sta op tot Uwe rust, o HEER, 

Met d' arke van Uw sterkt' en eer'. 

Vers 7 

Tot staving van de waarheid, deed 

De HEER, die van geen wank'len weet, 

Aan David enen duren eed: 

"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon 

Eens zetten op uw glorietroon." 

Vers 11 

"Daar zal Ik David, door Mijn kracht, 

Een hoorn van rijkdom, eer en macht 

Doen rijzen uit zijn nageslacht. 

'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht, 

Een held're lampe toegericht." 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=494
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1054
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1260
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1496
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Psalm 98 

Vers 2 

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 

Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 

Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 

Juich dan den HEER met blijde galmen, 

Gij ganse wereld, juich van vreugd; 

Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

Vers 4 

Laat al de stromen vrolijk zingen, 

De handen klappen naar omhoog; 

't Gebergte vol van vreugde springen 

En hupp'len voor des HEEREN oog: 

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 

De wereld in gerechtigheid; 

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 

Wordt in rechtmatigheid geleid. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=610
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=98
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Psalm 2 

Vers 6 

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; 

Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 

En kust den Zoon, van ouds u toegezeid, 

Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen; 

U op uw' weg tot stof doe wederkeren, 

Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 

U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 

Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Vers 7 

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 

Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1069
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=2
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Psalm 100 

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 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=100
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Psalm 43 

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. 

Vers 5 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's HEEREN welbehagen; 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 

Mijn redder is mijn God. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=43
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Psalm 150 

Vers 2 

Looft God, met bazuingeklank; 

Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 

Looft Hem, met de harp en luit; 

Looft Hem, met de trom en fluit; 

Looft Hem, op uw blijde snaren; 

Laat zich 't orgel overal 

Bij het juichend vreugdgeschal, 

Tot des HEEREN glorie, paren. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=661
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De wandelstaf geheven    (28 september 2013) 
Zo moet de Koning eeuwig leven  (2 november 2013) 
‘t Was nacht in Beth’lems 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) 


