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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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Psalm 128 

Vers 1 

U mag men zalig heten, 

Dien 's HEEREN vrees bekoort; 

Die, met een goed geweten, 

Steeds wandelt naar Zijn woord. 

Gij zult uw nooddruft vinden 

Door d' arbeid van uw hand; 

Wat g' u moogt onderwinden, 

Komt, naar uw wens, tot stand. 

Vers 4 

Blijft gij op Hem betrouwen, 

Dan zult gij, op uw beê, 

't Kroost van uw kroost aanschouwen. 

In Israël zij vreê. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=490
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=128
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Psalm 1 

Vers 1 

Welzalig hij, die in der bozen raad 

Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, 

Noch nederzit, daar zulken samenrotten, 

Die roekeloos met God en godsdienst spotten; 

Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht 

Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht. 

Vers 2 

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, 

In vetten grond geplant bij enen stroom, 

Die op zijn tijd met vruchten is beladen, 

En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen; 

Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed; 

Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=357
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=513
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Psalm 19 

Vers 5 

Des HEEREN vrees is rein; 

Zij opent een fontein 

Van heil, dat nooit vergaat. 

Zijn dierb're leer verspreidt 

Een straal van billijkheid, 

Daar z' all' onwaarheid haat. 

Z' is 't mensdom meerder waard, 

Dan 't fijnste goud op aard'; 

Niets kan haar glans verdoven; 

Zij streeft in heilzaam zoet, 

Tot streling van 't gemoed, 

Den honig ver te boven. 

Vers 6 

Dus krijg ik van mijn plicht, 

O God een klaar bericht. 

Wat is 't vooruitzicht schoon! 

Hij, die op U vertrouwt, 

Uw wetten onderhoudt, 

Vindt daarin groten loon. 

Maar, HEER, wie is de man, 

Die op 't nauwkeurigst kan 

Zijn dwalingen doorgronden? 

O bron van 't hoogste goed, 

Was, reinig mijn gemoed 

Van mijn verborgen zonden. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=963
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1081
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Psalm 111 

Vers 3 

Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 

Zijn wond'ren een gedachtenis; 

Hij is barmhartig en genadig; 

Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 

En, Zijnen groten naam ten prijs, 

Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 

Vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 

Het staat op recht en waarheid pal, 

Als op onwrikb're steunpilaren; 

Hij is het, die verlossing zond 

Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 

Met hen in eeuwigheid bewaren. 

Vers 6 

Zijn naam is heilig en geducht; 

De vijand beeft op Zijn gerucht; 

Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 

't Begin der wijsheid; wien Gods hand 

Die doet betrachten, heeft verstand; 

Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=772
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1045
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=111
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Psalm 22 

Vers 12 

Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER; 

Dat Jacobs zaad Zijn groten naam vereer'; 

Ontzie Hem toch, o Israël, en leer 

Vertrouwend wachten. 

Wie mij veracht', God wou mij niet verachten, 

Noch oor noch oog 

Van mijn verdrukking wenden; 

Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden 

Riep naar omhoog. 

Vers 13 

Ik loof eerlang U in een grote schaar, 

En, wat ik U beloofd' In't heetst gevaar, 

Betaal ik, op het heilig dankaltaar, 

Bij die U vrezen, 

't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 

Ten dis geleid. 

Wie God zoekt, zal Hem prijzen. 

Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen, 

In eeuwigheid! 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1507
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1541
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Psalm 66 

Vers 7 

Ik zal het brandaltaar doen roken 

Van 't edelst' vee uit kooi en stal; 

Zo worden vet en merg ontstoken, 

Bij 't lieflijk rijzend lofgeschal; 

Het reukwerk zal zijn geur verspreiden, 

Daar ram bij ram wordt aangebracht; 

'k Zal bok en rund ten offer leiden, 

Opdat men z' U ter ere slacht'. 

Vers 8 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij, die den HEER van harte vreest, 

Hoort, wat mij God deed ondervinden, 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 

Ik riep den HEER ootmoedig aan; 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1221
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1304
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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) 


