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Van heil’ge vreugde zal zij beven 

 

 

 

 

 

samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel 
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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 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 v 

an 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 walt 

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 116 

Vers 1 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Vers 2 

Ik lag gekneld in banden van den dood, 

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 

Vers 3 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 

Vers 11 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=478
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=628
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=777
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=116
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Psalm 68 

Vers 2 

Maar 't vrome volk, in U verheugd, 

Zal huppelen van zielevreugd, 

Daar zij hun wens verkrijgen; 

Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 

Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 

Ten hoogsten toppunt stijgen. 

Heft Gode blijde psalmen aan; 

Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 

Laat al wat leeft Hem eren; 

Bereidt den weg, in Hem verblijd, 

Die door de vlakke velden rijdt; 

Zijn naam is HEER der heren. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=580
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Psalm 48 

Vers 5 

Dat Sions berg weergalm' van vreugd, 

Laat Juda's dochters zijn verheugd, 

Wijl Gij haar vijand sloegt in 't strijden. 

Gaat Sion rond aan alle zijden; 

Telt al de vestingwerken 

En torens, die 't versterken; 

Ja, ziet met een oplettend oog, 

Paleizen steig'ren hemelhoog, 

En stout verduren al 't geweld, 

Opdat gij 't aan uw kroost vertelt. 

Vers 6 

Want deze God is onze God; 

Hij is ons deel, ons zalig lot, 

Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 

Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

Psalm 16 

Vers 6 

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 

Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 

Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 

De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 

Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=990
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=48
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=16
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Psalm 96 

Vers 1 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; 

Zing, aarde, zing dien God ter ere; 

Looft 's HEEREN naam met hart en mond; 

Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 

Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre. 

Vers 2 

Nu moet uw tong de heid'nen noden; 

Meldt allen volken Zijn geboden; 

Vertelt Zijn wond'ren en Zijn eer; 

Groot en prijswaardig is de HEER, 

En vrees'lijk boven al de goden. 

Vers 4 

Hoe blinkt het alles door vertoning 

Van sterkt' en sieraad in Zijn woning! 

Geef dan, o allerlei geslacht, 

Den roem van heerlijkheid en kracht 

Aan Isrels groten God en Koning. 

Vers 6 

Aanbidt Hem need'rig al uw leven, 

Hem, die, in 't heiligdom verheven, 

Een Godd'lijk licht van zich verspreidt; 

Leer, aarde, voor Zijn majesteit, 

Leer voor Zijn aangezichte beven. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=458
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=608
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=901
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1145
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 Psalm 87 

Vers 2 

Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 

O schone stad van Isrels Opperheer! 

'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 

Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 

Vers 3 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 

Van Sion zal het blijde nageslacht 

Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

Vers 4 

God zal ze zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Vers 5 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 

Dan zullen daar de blijde zangers staan, 

De speelliên op de harp en cimbel slaan, 

En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=599
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=748
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=892
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=87
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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) 
 

Op verzoek van verschillende bezoekers van de zangavonden 
hebben we besloten een achtste zangavond toe te voegen, 
waarop uit de ‘Psalter’ zal worden gezongen. De Psalter wordt in 
reformatorische kerken in Noord-Amerika gebruikt tijdens de 
erediensten. We moedigen u aan de liederen van te voren vast in 
te zien en eventueel vast wat te oefenen, zodat we meerstemmig 
kunnen zingen. 

 

Unto their desired haven   (28 juni 2014) 
 

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


