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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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Lees je bijbel, bid elke dag, 

 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

bid elke dag, bid elke dag. 

Lees je bijbel, bid elke dag  

of je groeien mag. 

of je groeien mag 

of je groeien mag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

 of je groeien mag. 

 

Read your bible, pray every day, 

pray every day, pray every day. 

Read your bible, pray every day, 

if you want to grow.  

If you want to grow, 

if you want to grow. 

Read your bible, pray every day, 

if you want to grow. 
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Psalm 119 

Vers 53 

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

Vers 65 

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 

Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; 

Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis, 

Gelijk een licht, het donker op doen klaren; 

Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis 

Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1758
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1770
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Psalm 40 

Vers 3 

Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt; 

Wie is 't, die 't onbepaald getal 

Van Uw gedachten melden zal? 

Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? 

Geen slachtvee, geen altaren, 

Vol spijs ten offer, waren 

Het voorwerp van Uw lust; 

Gij hebt mij naar Uw woord, 

Mijn oren doorgeboord, 

En 't lichaam toegerust. 

Vers 5 

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid; 

'k Bedwing mijn tong en lippen niet; 

Gij weet het, HEER, die alles ziet. 

Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid; 

Uw waarheid doe ik horen; 

Uw heil, den mens beschoren, 

Vloeit daaglijks uit mijn mond; 

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 

En Godsgeheimen, hoort 

Uw talrijk volk in 't rond. 

 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=701
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=982
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Psalm 56 

Vers 2 

Maar word' ik ooit met bange vrees belaân, 

Dan zal op U mijn vast betrouwen staan. 

Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan 

Op Hem; zou vlees mij deren? 

Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeêren; 

Mij, dag op dag, door lastertaal onteren; 

Mijn woorden in een valsen zin verkeren; 

Arglistig mij verraân. 

Vers 5 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 

Wat sterv'ling zou mij schenden? 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 

Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

Door ijver aangespoord. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=568
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=997


 - 13 - 

Psalm 89 

Vers 7 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't 

lijden; 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

Vers 15 

"'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid: 

Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'! 

Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 

Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 

Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 

Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen." 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1237
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1604
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Psalm 105 

Vers 5 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1039
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Psalm 147 

Vers 8 

Hij zendt op aarde Zijn bevelen; 

Zijn woord loopt snel door 's werelds delen. 

Hij geeft de sneeuw om 't land te dekken, 

En tot een zachte wol te strekken; 

Wier wond're vlokken voor elks ogen 

Gods macht en wijsheid klaar betogen; 

Of strooit weer, ten bekwamen stonde, 

Den rijm, als stuivend' as, in 't ronde. 

Vers 10 

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten, 

Deed Isrel op Zijn woorden letten; 

Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len, 

Zo wou Hij met geen volken hand'len; 

Die moesten Zijn getuigenissen 

En Zijn verbondsgeheimen missen. 

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 

Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1345
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=147
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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) 


