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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 de Geest; sprekende 

onder elkander met psalmen , en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende 

de 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 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 2 

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Vers 3 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

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=612
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=761
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=100
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Psalm 29 

Vers 1 

Aardse machten, looft den HEER; 

Geeft den HEERE sterkt' en eer; 

Dat de lof van 's Hoogsten naam 

Aller groten roem beschaam'. 

Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden 

Van Zijn heiligdom, t' aanbidden: 

't Voegt u, met de Godgetrouwen, 

's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen. 

Vers 5 

's HEEREN stem ontbloot het woud; 

Maar hij, die op God vertrouwt, 

Buigt zich veilig, Hem ter eer, 

Juichend in Zijn tempel neer. 

't Is de HEER, Wiens wenk de stromen, 

In hun woede kon betomen; 

Die, in macht nooit af te meten, 

Eeuwig is ten troon gezeten. 

Vers 6 

Looft den HEER, die wond'ren werkt; 

Israël, Zijn volk, versterkt; 

Hem, die Jacobs heilig kroost 

Zeeg'nen zal met vreed' en troost. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=391
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=972
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=29
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 Psalm 147 

Vers 1 

Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 

Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 

't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 

Die lieflijk zijn, en harten treffen. 

De HEER wil ons in gunst aanschouwen; 

Hij wil Jeruzalem herbouwen; 

Vergâren en in vreê doen leven, 

Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 

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=509
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=658
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1176
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Psalm 34 

Vers 1 

Ik loof den HEER, mijn God; 

Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof; 

Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof, 

Om mijn gelukkig lot. 

Mijn ziel, loof d' Opperheer; 

't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan, 

Door vreugd met u zijn aangedaan, 

En juichen tot Zijn eer. 

Vers 2 

Komt, maakt God met mij groot; 

Verbreidt, verhoogt, met hart en stem, 

Den nooit volprezen naam van Hem, 

Die ons behoedt in nood. 

Ik zocht in mijn gebed 

Den HEER, ootmoedig met geween; 

Hij heeft mij in angstvalligheên 

Geantwoord, mij gered. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=396
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=546
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Psalm 33  

Vers 1 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 

Rechtvaardigen, verheft den HEER. 

Het past oprechten, God te loven; 

Zingt Zijnen groten naam ter eer. 

Prijst Hem in uw psalmen, 

Met de schoonste galmen; 

Roept Zijn weldaan uit; 

Laat de keel zich paren 

Met den klank der snaren; 

Looft Hem met de luit. 

Juich, wie de HEER van harte eren; 

laat horen dat je vrolijk bent. 

Bewijs Hem eer, ga musiceren, 

bespeel bezield je instrument. 

Zing bij de akkoorden 

vreugdevolle woorden 

met je hart en stem. 

Maak unieke klanken 

om de HEER te danken; 

speel vol vuur voor Hem. 

 

Vers 2 

Roemt nu met nieuwe lofgezangen 

De nieuwe blijken van Zijn gunst; 

Het speeltuig moet dien toon vervangen; 

Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 

Alles moet Hem eren; 

Want het woord des HEEREN, 

't Richtsnoer Zijner daân, 

Is volmaakt rechtvaardig, 

Al onz' achting waardig; 

Eeuwig zal 't bestaan. 
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Psalm 150 

Vers 1 

Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=512
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26 september 2015 (Getrouwe Herder breng ons weer) 

7 november 2015 (Ga mijn bestrijd’ren toch tekeer) 

12 december 2015 (Ik buig m’aan Uwe kribbe neer) 

16 januari 2016 (Ik zal U danken, U geef ik de eer) 

20 februari 2016 (En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer) 

 

 

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


