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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 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  

  

 







 



 



 



Ik ga slapen, ik ben moe 

 

Ik ga slapen, ik ben moe, 

'k sluit mijn beide oogjes toe, 

Heere houd ook deze nacht, 

over mij getrouw de wacht. 

 

't Boze dat ik heb gedaan, 

zie het, Heere, toch niet aan. 

Schoon mijn zonden vele zijn, 

maak om Jezus wil mij rein. 

 

Zorg voor arme kind'ren Heer, 

en herstel de zieken weer. 

Ja, voor alle mensen saam, 

bid ik u in Jezus’ naam. 

 

Sta mijn ouders trouw ter zij, 

wees mijn vrienden ook nabij. 

Geef ons allen nieuwe kracht, 

door de rust van deze nacht. 

 

Doe mij dankbaar en gezond, 

opstaan in de morgenstond. 

Als ‘k mijn oogjes open doe, 

lacht Uw zon mij vriend’lijk toe. 

Amen 



 

Psalm 32 



Vers 1 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 

Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 

Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 

Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 

En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 

Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 

Vers 3 

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 

'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden; 

Maar ik beleed na ernstig overleg, 

Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 

Dies zal tot U een ieder van de vromen, 

In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 

Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 

Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=394
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=693


 

 

Psalm 6 

Vers 1 

O HEER', Gij zijt welda - - dig; 

Straf mij niet ongenadig 

In Uwen toornegloed, 

Ai, matig Uw kastijden; 

Sla mij met medelijden, 

Gelijk een vader doet. 

Vers 2 

Vergeef mij al mijn zon - den, 

Die Uwe hoogheid schonden; 

Ik ben verzwakt, o HEER! 

Genees mij, red mijn leven; 

Gij ziet mijn beend'ren beven; 

Zo slaat Uw hand mij neer. 

Vers 4 

Keer eind'lijk, HEER, toch we - der; 

Mijn ziel buigt zich terneder, 

Ai, red haar van 't verderf; 

Sla mijn ellende gade, 

Tot roem van Uw genade, 

En help mij, eer ik sterf. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=367
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=518
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=815


 

Psalm 79 

Vers 4 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 

Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven; 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 

Help ons, barmhartig HEER, 

Uw groten naam ter eer; 

Uw trouw koom' ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

Die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade! 

Vers 7 

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 

In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 

En zingen van geslachten tot geslachten 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=884
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=79


 

Psalm 86  

Vers 3 

HEER, door goedheid aangedreven, 

Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 

Wie U aanroept in den nood, 

Vindt Uw gunst oneindig groot. 

HEER, neem mijn gebed ter oren; 

Wil naar mijne smeking horen; 

Merk, naar Uw goedgunstigheên, 

Op de stem van mijn gebeên. 

Vers 6 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=747
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1137


 

Psalm 103 

Vers 2 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 

Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 

Vers 5 

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 

Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. 

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

Vers 6 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=615
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1037
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1150


 

Psalm 130 

Vers 2 

Zo Gij in 't recht wilt treden, 

O HEER, en gadeslaan 

Onz' ongerechtigheden, 

Ach, wie zal dan bestaan? 

Maar neen, daar is vergeving 

Altijd bij U geweest; 

Dies wordt Gij, HEER, met beving, 

Recht kinderlijk gevreesd. 

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=641
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=130


De wandelstaf geheven    (28 september 2013) 
Zo moet de Koning eeuwig leven  (2 november 2013) 
‘t Was nacht in Beth’lems dreven  (7 december 2013) 
Boven zon en maan verheven   (25 januari 2014) 
Al mijn euveldaân vergeven   (1 maart 2014) 
Woord voor ons geschreven   (12 april 2014) 
Van heil’ge vreugde zal zij beven  (17 mei 2014) 

 

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


