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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 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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Psalm 4 

Vers 1 

Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, 

O God, die mijne rechtzaak redt! 

Gij hebt in angst mij hulp beschoren, 

En mij doen gaan in ruime sporen; 

Betoon genâ; hoor mijn gebed. 

Wat moogt gij, mannen, toch beginnen? 

Zal steeds tot schande zijn mijn eer? 

Zult gij dan d' ijdelheid beminnen; 

En, t' enemaal beroofd van zinnen, 

De leugen zoeken, keer op keer? 

Vers 4 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 

Dan and'ren smaken in een tijd, 

Als zij, door aards geluk verheven, 

Bij koorn en most wellustig leven, 

ln hunnen overvloed verblijd. 

Ik zal gerust in vrede slapen, 

En liggen ongestoord ter neer; 

Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 

Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 

Zult mij doen zeker wonen, HEER. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=363
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=4
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Psalm 130 

Vers 1 

Uit diepten van ellenden 

Roep ik, met mond en hart, 

Tot U, die heil kunt zenden; 

O HEER, aanschouw mijn smart; 

Wil naar mijn smeekstem horen; 

Merk op mijn jammerklacht; 

Verleen mij gunstig' oren, 

Daar 'k in mijn druk versmacht. 

Vers 3 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

Vers 4 

Hoopt op den HEER, gij vromen; 

Is Israël in nood, 

Er zal verlossing komen; 

Zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt, op hun gebeden, 

Gans Israël eens vrij 

Van ongerechtigheden; 

Zo doe Hij ook aan mij. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=492
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=789
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=130
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Psalm 141 

Vers 1 

'k Roep, HEER, in angst tot U gevloden, 

Ai, haast U tot mijn hulp en red; 

Hoor naar de stem van mijn gebed, 

Daar ik U aanroep in mijn noden. 

Vers 2 

Mijn beê, met opgeheven handen, 

Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 

Als reukwerk, voor U toegericht, 

Als offers, die des avonds branden. 

Vers 3 

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 

Behoed de deuren van mijn mond, 

Opdat ik mij, tot genen stond, 

Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=503
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=652
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=800
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Psalm 143 

Vers 1 

O HEER, wil mijn gebeden horen; 

Neig tot mijn smeken gunstig' oren; 

Verhoor m', o Oppermajesteit, 

Om Uwe trouw, aan mij gezworen; 

Verhoor m' om Uw gerechtigheid. 

Vers 5 

Ik denk, in 't midden der gevaren, 

Nog aan Uw gunst van vroeger jaren; 

Ik tracht Uw werken na te gaan; 

O God, wie kan U evenaren? 

Hoe heerlijk zijn Uw wonderdaân! 

Vers 6 

Ik hef mijn handen naar den hogen; 

Mijn ziel is voor Uw alziend' ogen, 

Gelijk een dor, een dorstig land, 

Dat sedert lang ligt uit te drogen, 

Verkwijnend' in dien doodsen stand. 

Vers 10 

Leer mij, o God van zaligheden, 

Mijn leven in Uw dienst besteden; 

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 

Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 

En leid' mij in een effen land. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=505
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1062
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1172
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1457
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Psalm 43 

Vers 1 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij', 

En U geheiligd zij. 

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=405
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=43
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Psalm 51 

Vers 1 

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed; 

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden; 

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 

Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 

Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 

En reinig mij van al mijn vuile zonden. 

Vers 2 

Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; 

Mijn zonde zie 'k mij steeds voor ogen zweven. 

'k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven; 

Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad, 

Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 

Dies ben ik, HEER, Uw gramschap dubbel waardig, 

'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; 

Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=413
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=563
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Psalm 86 

Vers 1 

Neig, o HEER, Uw gunstig' oren, 

Om mij in mijn angst te horen; 

'k Ben ellendig, diep in nood, 

Gans van heul en hulp ontbloot. 

Hoed mijn ziel; Gij zijt almachtig, 

En ik ben Uw gunst deelachtig; 

O mijn God, die mij aanschouwt, 

Red Uw knecht, die U vertrouwt. 

Vers 2 

Wie toch is, als Gij, weldadig? 

Wees mij dan, o HEER, genadig; 

Want mijn roepen en geklag 

Klimt tot U den gansen dag. 

Wil de ziel Uws knechts verblijden; 

Ondersteun hem in zijn lijden; 

Want ik hef mijn hart en oog, 

Trouwe God, tot U omhoog. 

Vers 4 

'k Ben gewoon, in bange dagen, 

Mijn benauwdheid U te klagen; 

Gij toch, Die d' ellenden ziet, 

Hoort mij, en verstoot mij niet. 

HEER, wat goôn de heid'nen roemen, 

Niemand is bij U te noemen;  Daden, als Uw grote daân, 

Treft men nergens elders aan. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=448
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=598
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=891
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