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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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Psalm 66 

Vers 1 

Juich, aarde, juich met blijde galmen 

Den groten Schepper van 't heelal; 

Zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen; 

Verhef Zijn roem met lofgeschal. 

Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 

Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 

O God, aan al Uw haters merken, 

Die veinzend buigen voor Uw macht." 

Vers 2 

Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen; 

Het heff' de schoonste psalmen aan, 

Gezangen, die Uw naam verhogen, 

De glorie van Uw wonderdaân. 

Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 

Wat is Zijn werking hoog geducht, 

Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 

Bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

Vers 3 

God baande door de woeste baren 

En brede stromen ons een pad; 

Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 

Nadat Hij ons beveiligd had. 

Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 

Zijn oog bewaakt het heidendom; 

Hij zal d' afvalligen verneêren; 

Hij keert hun trots' ontwerpen om. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=428
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=578
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=727
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Psalm 107 

Vers 8 

Laat zulken eer bewijzen 

Aan 's HEEREN gunst en macht, 

En al Zijn wond'ren prijzen 

Voor 't menselijk geslacht; 

Hij was 't, voor Wien gereed 

De koop'ren deuren weken, 

Die ijz'ren grend'len deed 

In duizend stukken breken. 

Vers 11 

Laat zulken eer bewijzen 

Aan 's HEEREN gunst en macht, 

En al Zijn wond'ren prijzen 

Voor 't menselijk geslacht; 

't Lofoffer word' om strijd 

Hem juichend opgedragen, 

Terwijl zij wijd en zijd 

Van al Zijn werk gewagen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1331
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1491
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Psalm 21 

Vers 4 

Hij heeft, o God, van U begeerd 

Het onvergank'lijk leven; 

Gij hebt het hem gegeven. 

Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 

Zo leeft de Vorst altoos; 

Zo leeft hij eindeloos. 

Vers 5 

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 

Door 't heil, aan hem bewezen! 

Hoe is zijn roem gerezen! 

O alvermogend' Opperheer, 

Wat glans, wat majesteit 

Hebt Gij dien Vorst bereid! 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=830
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=965
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Psalm 9 

Vers 1 

Ik zal met al mijn hart den HEER, 

Blijmoedig geven lof en eer; 

Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 

En al Uw wonderen vertellen. 

Vers 2 

Ik zal in U, mijn God, van vreugd 

Opspringen, in den geest verheugd; 

Uw naam zal door mijn psalmgezangen, 

O Allerhoogste, lof ontvangen. 

Vers 3 

Omdat mijn vijand, hoe geducht, 

Teruggekeerd is en gevlucht; 

Hij is, schoon stout te veld getogen, 

Vergaan, gevallen voor Uw ogen. 

Vers 11 

Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft, 

Die Sion tot Zijn woning heeft; 

En laat voor aller volken oren, 

Met psalmgezang, Zijn daden horen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=371
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=521
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=670
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1460
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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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Psalm 52 

Vers 7 

Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 

Omdat Gij 't hebt gedaan; 

'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 

Uw waarheid zal bestaan; 

Uw naam is voor 't oprecht gemoed 

Van al Uw gunstvolk goed. 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=52
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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 

14 april 2018    De glorie van Uw wonderdaân 

 

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


