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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. Paulus wekt 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 

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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Lofzang van Zacharias 

Vers 1 

Lof zij den God van Israël, 

Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 

En, door Zijn liefderijk bestel, 

Verlossing heeft teweeg gebracht; 

Een hoorn des heils heeft opgerecht; 

't Geen Davids huis was toegezegd, 

Dat wil Hij ons nu schenken; 

Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 

Door der profeten wijzen mond, 

Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 

Vers 2 

God had hun, tot hun troost, gemeld, 

Hoe Zijn genâ ons redden zou 

Van onzer haat'ren wreed geweld; 

Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw; 

Nu toont Hij Zijn barmhartigheid, 

Van ouds den vaad'ren toegezeid, 

En dat Hij wil gedenken 

Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed, 

Dien Hij weleer aan Abram deed, 

Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet. 

Vers 5 

Voor elk, die in het duister dwaalt, 

Verstrekt deez' zon een helder licht. 

Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 

Op 't vredepad zijn voeten richt. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10205
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10206
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10209
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Psalm 98 

Vers 1 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 

Dien groten God, die wond'ren deed; 

Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 

Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 

Dat heil heeft God nu doen verkonden; 

Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 

Zo vlekkeloos en ongeschonden, 

Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

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. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=460
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=610
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Psalm 89 

Vers 7 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

Vers 9 

Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 

Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 

"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 

Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren. 

'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden, 

En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 

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=1237
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1384
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1604
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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 14 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 

Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 

En, waar men ooit de wildste volken vond, 

Zal God ontvangen 

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 

Want Hij regeert, 

En zal Zijn almacht tonen; 

Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 

Tot Hem bekeerd. 

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=1569
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=22
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Psalm 24 

Vers 2 

Wie klimt den berg des HEEREN op? 

Wie zal dien Godgewijden top, 

Voor 't oog van Sions God, betreden? 

De man, die, rein van hart en hand, 

Zich niet aan ijdelheid verpandt, 

En geen bedrog pleegt in zijn eden. 

Vers 4 

Verhoogt, o poorten, nu den boog; 

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat de Koning in moog' rijden. 

Wie is die Vorst, zo groot in eer? 

't Is God, d' almachtig' Opperheer; 

't Is God, geweldig in het strijden. 

Vers 5 

Verhoogt, o poorten, nu den boog; 

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 

Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 

’t Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 

Hem eren wij met lofgezangen. 

 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=536
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=832
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=24
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17 september 2016 (Zo gij Zijn stem dan heden hoort) 

15 oktober 2016 (Verbreidt van oord tot oord) 

19 november 2016 (De tijd draagt alle mensen voort) 

21 januari 2017 (Naar ’t oud profetische woord) 

25 februari 2017 (Dien ’s HEEREN vrees bekoort) 

 

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


