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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 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 v an 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 

walt 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 113 

Vers 2 

Van waar de zon in 't oosten straalt, 

Tot waar z' in 't westen nederdaalt, 

Zij 's HEEREN name lof gegeven. 

De HEER is boven 't heidendom; 

Zijn heerlijkheid, bekend alom, 

Is boven zon en maan verheven. 

Vers 3 

Wie is gelijk aan onzen HEER? 

Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer, 

Zijn troon gevest heeft in den hemel? 

Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt, 

Van Zijnen hogen zetel ziet 

Op 't laag en nietig aards gewemel? 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=625
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=774


Psalm 89 

Vers 15 

"'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid: 

Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'! 

Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 

Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 

Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 

Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen." 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1604


Psalm 147 

Vers 2 

Hij heelt gebrokenen van harte, 

En Hij verbindt z' in hunne smarte, 

Die, in hun zonden en ellenden, 

Tot Hem zich ter genezing wenden. 

Hij telt het groot getal der starren, 

Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 

Hij roept dat talloos heir te zamen, 

En noemt die alle bij haar namen. 

Vers 6 

De HEER betoont Zijn welbehagen 

Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, 

Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 

En door Zijn hand zich laten leiden; 

Die, hoe het ook moog' tegenlopen, 

Gestadig op Zijn goedheid hopen. 

O Salem, roem den HEER der heren; 

Wil Uwen God, o Sion, eren! 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=658
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1176


Psalm 72 

Vers 3 

Zij zullen U eerbiedig vrezen, 

Zolang er zon of maan 

Bij 't nageslacht ten licht zal wezen, 

En op- en ondergaan. 

Hij zal gelijk zijn aan den regen, 

Die daalt op 't late gras; 

Aan droppels, die met milden zegen 

Besproeien 't veldgewas. 

Vers 4 

't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 

Daar twist en wrok verdwijnt, 

Zal alles door den vrede bloeien, 

Totdat geen maan meer schijnt. 

Van zee tot zee zal Hij regeren, 

Zover men volk'ren kent; 

Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 

Tot aan des aardrijks end. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=733
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=877


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 4 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=850


Lofzang van Zacharias 

Vers 5 

Voor elk, die in het duister dwaalt, 

Verstrekt deez' zon een helder licht. 

Dat hem in schauw des doods bestraalt, 

Op 't vredepad zijn voeten richt. 

 


