
 

Zingt, gij afgelegen landen! 
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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 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 8 

Dat zich de hemelen verblijden; 

Verheugd zij d' aard' aan alle zijden; 

Verheugd de volheid van de zee; 

Het veld spring' op met al het vee, 

En 't woud moet juichend God belijden. 

Vers 9 

't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN: 

Hij komt, die d' aarde zal regeren 

En richten, vol van majesteit; 

De wereld zal gerechtigheid, 

Het mensdom Zijne waarheid eren. 

 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=458
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=608
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1323
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=96
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Psalm 86 

Vers 5 

Al de heid'nen door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 

Zullen tot U komen, HEER, 

Bukken voor Uw aanschijn neer, 

En Uw naam ter ere leven. 

Gij zijt groot en hoog verheven; 

Gij doet duizend wonderheen; 

Gij zijt God, ja Gij alleen. 

Vers 6 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1023
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1137
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Psalm 67 

Vers 2 

De volken zullen U belijden, 

O God, U loven al te zaâm. 

De landen zullen zich verblijden, 

En juichen over Uwen naam. 

Volken zult Gij rechten, 

Hunne zaak beslechten, 

In rechtmatigheid; 

Volken op deez' aarde, 

Die Uw arm vergaarde, 

Die Gij veilig leidt. 

Vers 3 

De volken zullen, HEER, U loven; 

O HEER, U loven altemaal, 

Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 

Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 

God is ons genegen; 

Onze God geeft zegen. 

Hij, die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen; 

Hem zal alles vrezen, 

Wat op aarde leeft. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=579
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=67
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Psalm 68 

Vers 15 

Scheld met Uw stem het wild gediert', 

Dat in het riet zo weeld'rig tiert; 

De stier- en kalverbenden; 

Het volk, dat stukken zilvers geeft, 

En dus zich onderworpen heeft, 

Maar loert op onz' ellenden. 

Gewis, wij zien hen reeds berooid, 

En 't oorlogszuchtig volk verstrooid; 

Gezanten zullen naad'ren; 

Egypte zal met Morenland, 

Tot God verheffen hart en hand, 

Den God van onze vaad'ren. 

Vers 16 

Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 

Heft psalmen op naar 't hemelhof, 

Van ouds Zijn troon en woning; 

Waar Hij, bekleed met eer en macht, 

Zijn sterke stem verheft met kracht, 

En heerst als Sions Koning. 

Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 

Hij heeft in Israël Zijn eer 

En hoogheid willen tonen. 

Erkent dien God; Hij is geducht; 

Hij doet Zijn sterkte boven lucht 

En boven wolken wonen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1599
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1618
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Vers 17 

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 

Uit Uw verheven heiligdom, 

Aanbidd'lijk Opperwezen! 

't Is Isrels God, die krachten geeft, 

Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 

Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=68
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Psalm 46 

Vers 4 

De HEER, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

De HEER, de God van Jacobs zaad, 

Is ons een burcht, een toeverlaat. 

Komt, wilt op 's HEEREN daden merken; 

Aanschouwt des Hoogsten grote werken: 

Zijn macht, die nooit te stuiten is, 

Maakt d' aarde tot een wildernis. 

Vers 5 

God stilt, alom, het orelogen; 

Zijn arm verbreekt de taaie bogen, 

Doet spies en speer aan stukken slaan, 

En wagens door het vuur vergaan. 

"Laat af", dus spreekt de HEER der heeren: 

"Weet, Ik ben God; elk moet Mij eren; 

Het heidendom, ja, 't gans heelal, 

Verhoge Mij met lofgeschal." 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=853
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=988
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22 september 2018 (Zingt gij afgelegen landen) 

 

20 oktober 2018 (O HEER verlos mij uit de banden) 

 

1 december 2018 (Roept uit aan alle stranden) 

 

19 januari 2019 (Neem Heer mijn beide handen) 

 

23 februari 2019 (O Heer verlos mij uit de banden) 

  

 

 

 

 

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


