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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 21 

Vers 1 

O HEER, de Koning is verheugd 

Om Uw geducht vermogen; 

Uw heil zweeft hem voor d' ogen; 

En met wat blijde zielevreugd 

Zal hij, door al Uw daân 

Verrukt, ten reie gaan! 

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! 

Vers 11 

Want tegen U heeft dit geslacht 

Een godd'loos kwaad besloten 

En met zijn bondgenoten, 

Een schandelijke daad bedacht; 

Doch al dat listig woên 

Zal leed noch hinder doen. 

  

http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=383#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=965#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1462#psvs
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Psalm 18 

Vers 2 

'k Riep tot den HEER, in 't midden dier ellenden, 

Tot mijnen God, opdat Hij hulp zou zenden. 

Mijn klaagstem drong tot in Zijn troonzaal door; 

Aan mijn geroep gaf Hij in gunst gehoor. 

Toen beefde d' aard', al golvend als de baren; 

Het hoog gebergt' werd op zijn grondpilaren 

Beroerd, geschokt, gerukt uit zijn gewricht, 

Door 't vrees'lijk vuur van Gods ontvlamd gezicht. 

Vers 15 

Daarom, o HEER, zal ik U eer bewijzen; 

Bij 't heidendom Uw naam eerbiedig prijzen 

Met psalmgezang, daar 't hart door wordt geraakt, 

Hij heeft het heil Zijns Konings groot gemaakt; 

Hij wil Zijn gunst aan Zijn gezalfde schenken; 

Aan David en zijn nakroost eeuwig denken. 

  

http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=530#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=18#psvs
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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 12 

Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER, geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 

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://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1494#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1530#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1562#psvs
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Psalm 2 

Vers 2 

Maar d' Opperheer, die Zijn geduchten stoel 

Op starren sticht, en grondvest op de wolken, 

Zal lachen met dat vruchteloos gewoel, 

En spotten met den waan der dwaze vol - ken, 

God zal Zijn wraak ontdekken voor hun ogen; 

Straks gloeit de lucht door 't vlammend bliksemlicht; 

't Is God die spreekt; Hij dondert uit den hoge, 

En jaagt den schrik Zijn haat'ren in 't gezicht: 

Vers 6 

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; 

Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 

En kust den Zoon, van ouds u toegezeid, 

Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen; 

U op uw' weg tot stof doe wederkeren, 

Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 

U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 

Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Vers 7 

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 

In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 

Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 

Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen. 

  

http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=514#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1069#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=2#psvs
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Psalm 72 

Vers 10 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 

't Gezegend heidendom 

't Geluk van dezen Koning prijzen, 

Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 

Bekleed met mogendheên; 

De HEER, in Israël geprezen, 

Doet wond'ren, Hij alleen. 

Vers 11 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 

Men loov' Hem vroeg en spâ; 

De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 

Met Amen, Amen na. 

 

 

 

  

http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1430#psvs
http://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=72#psvs
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28 september 2019 (Bij het kruis wordt heil gevonden) 

19 oktober 2019 (Hij handelt nooit met ons naar onze zonden) 

30 november 2019 (Dat heil heeft God nu doen verkonden) 

18 januari 2020 (God, aan tijd noch plaats gebonden) 

22 februari 2020 (O hoofd bedekt met wonden) 

 

 

 

 

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


