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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 de Geest; sprekende 

onder elkander met psalmen , en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende 

de 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 143 

Vers 8 

Laat mij Uw dierb're goedheid prijzen, 

Wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen; 

'k Betrouw op U in mijn ellend'; 

Wil mij het ware heilspoor wijzen; 

Mijn ziel heeft zich tot U gewend. 

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=1457
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Psalm 45 

Vers 1 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 

Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen; 

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; 

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 

Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 

Genâ is op uw lippen uitgestort, 

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

Vers 2 

Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde, 

Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde; 

Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit; 

Rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid 

Op 't zuiv're woord der waarheid; rijd voorspoedig, 

En heers alom rechtvaardig en zachtmoedig; 

Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên, 

En in den krijg geduchte daden doen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=407
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=557
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Psalm 119 

Vers 3 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

Vers 6 

'k Heb in mijn hart Uw rede weggelegd, 

Opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. 

Gij zijt, o HEER, gezegend; leer Uw knecht 

Door 't Godd'lijk woord, een helder licht bevonden, 

En door Uw Geest, al d' eisen van Uw recht; 

Zo wordt Uw eer nooit stout door mij geschonden. 

Vers 9 

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, 

Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 

En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 

Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 

Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', 

Die in Uw wet alom zich openbaren. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=779
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1163
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1398
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Psalm 25 

Vers 2 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 

Vers 3 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid. 

Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 

Denk aan mij toch in genâ, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=537
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=686
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Psalm 51 

Vers 6 

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 

Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 

Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 

Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 

Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 

De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 

Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 

Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

Vers 7 

Dan zal ik elk, die't heilspoor bijster is, 

Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren; 

De zondaar zal zich dan tot U bekeren, 

En scheppen moed uit mijn behoudenis. 

O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, 

Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen; 

Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld, 

Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1107
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1209
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Psalm 78 

Vers 1 

Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren; 

Neig oor en hart, om naar mijn stem te horen, 

'k Zal met mijn mond u wijze spreuken leren, 

Verborgenheên, van ouds af waardig t' eren; 

Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond, 

Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond. 

Vers 2 

Verborgenheên, met diep ontzag te melden, 

Die ons voorheen de vaderen vertelden, 

Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, 

Die stellen wij het nageslacht voor ogen; 

Des HEEREN lof uit 's lands historieblaân, 

Zijn sterken arm en grote wonderdaân. 

Vers 3 

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 

Aan Jacobs huis; een wet, om naar te leven, 

Die Israël zijn nageslacht moet leren, 

Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 

God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 

Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=440
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=590
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=739

