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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 103 

Vers 5 

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 

Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. 

Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 

Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 

Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

Vers 6 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

 

 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1037#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1150#psvs


- 11 - 

 

Psalm 86 

Vers 3 

HEER, door goedheid aangedreven, 

Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 

Wie U aanroept in den nood, 

Vindt Uw gunst oneindig groot. 

HEER, neem mijn gebed ter oren; 

Wil naar mijne smeking horen; 

Merk, naar Uw goedgunstigheên, 

Op de stem van mijn gebeên. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=747#psvs
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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 8 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1237#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1318#psvs
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Psalm 25 

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. 

Vers 9 

Sla op mijn ellenden d' ogen, 

Zie mijn moeite, mijn verdriet; 

Neem mijn zonden, uit meêdogen, 

Gunstig weg, gedenk die niet. 

Zie mijn haters, daar 't getal 

Vast vermeêrt van die mij vloeken, 

En die rusteloos mijn val, 

Heet en wrevelmoedig zoeken. 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=686#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1355#psvs
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Psalm 85 

Vers 1 

Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, 

Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont; 

De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan; 

Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 

Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 

De hitte van Uw gramschap is geblust. 

O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 

Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 

Vers 4 

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 

De vrede met een kus van 't recht gegroet; 

Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 

Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 

Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien; 

Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 

Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 

Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=447#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=85#psvs
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Psalm 147 

Vers 2 

Hij heelt gebrokenen van harte, 

En Hij verbindt z' in hunne smarte, 

Die, in hun zonden en ellenden, 

Tot Hem zich ter genezing wenden. 

Hij telt het groot getal der starren, 

Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 

Hij roept dat talloos heir te zamen, 

En noemt die alle bij haar namen. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=658#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) 


