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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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Gebed des Heeren 

Vers 1 

O allerhoogste Majesteit, 

Die in het rijk der heerlijkheid 

De heem'len hebt tot Uwen troon, 

Wij roepen U, in Uwen Zoon, 

Die voor ons heeft genoeg gedaan, 

Als onzen Vader need'rig aan. 

Vers 6 

Vergeef ons onze schulden, HEER; 

Wij schonden al te snood Uw eer; 

De boosheid kleeft ons altijd aan; 

Wie onzer zou voor U bestaan, 

Had Jezus niet voor ons geleên? 

Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 

Vers 10 

Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 

Wij maken staat op Uw genâ. 

Ons hart, o God, die alles ziet, 

Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 

Het zegt, daar G' op ons bidden let, 

Gelovig Amen op 't gebed. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10212
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10217
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10221
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Psalm 22 

Vers 1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

Vers 12 

Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER; 

Dat Jacobs zaad Zijn groten naam vereer'; 

Ontzie Hem toch, o Israël, en leer 

Vertrouwend wachten. 

Wie mij veracht', God wou mij niet verachten, 

Noch oor noch oog 

Van mijn verdrukking wenden; 

Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden 

Riep naar omhoog. 

Vers 16 

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 

Om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 

Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 

En grote daden. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=384
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1507
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=22
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Psalm 40 

Vers 4 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen; 

Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 

Die Gij den sterv'ling zet, 

In 't binnenst' ingewand." 

Vers 8 

Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 

Die naar U zoeken t' elken stond'; 

Leg steeds Uw vrienden in den mond: 

"Den groten God zij eeuwig lof en eer." 

Schoon 'k arm ben en ellendig, 

Denkt God aan mij bestendig; 

Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 

Mijn redder, o mijn God, 

Bestierder van mijn lot, 

Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=847
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=40
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Psalm 69 

Vers 4 

Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 

En onbekend den zonen mijner moeder; 

'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 

Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 

Ik draag den schimp, den smaad en overlast 

Dergenen, die, alziende God, U smaden; 

Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 

Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 

Vers 13 

Dat zal den HEER veel aangenamer zijn 

Dan os of var, die hunnen klauw verdelen. 

De blijdschap zal het hart der vromen strelen, 

Als zij mij zien, verlost van smart en pijn. 

Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet, 

Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven; 

Nooddruftigen, veracht Zijn goedheid niet; 

Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=875
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1549
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Psalm 118 

Vers 11 

De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

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. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1494
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1562
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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) 


