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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  

  



- 3 - 

 

 

 
 

  



- 4 - 

 

  
 
 
 
  



- 5 - 

 

  
  



- 6 - 

 

  



- 7 - 

 

  



- 8 - 

 

 
 
  



- 9 - 

 

 
  



- 10 - 

 

 
  



- 11 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 12 - 

 

Psalm 140 
Vers 1 

O HEER, verlos mij uit de banden, 

Waarin de boze mij beknelt; 

Behoed mij voor des wreedaards handen, 

Voor dwing'landij en woest geweld. 

Vers 4 

Bescherm mij voor de goddelozen, 

O HEER, o Rechter van 't heelal! 

Verlos mij van 't geweld der bozen, 

Die niets bedoelen dan mijn val. 

Vers 6 

Ik dacht in mijn verdriet te smoren; 

Dies riep ik: "HEER, Gij zijt mijn God; 

Neem mijne smekingen ter oren; 

Verzacht in 't eind mijn droevig lot." 

Vers 7 

O HEER, mijn rotssteen, mijne sterkte! 

Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt, 

En in den strijd, waar 't elk bemerkte, 

Mijn hoofd als met een schild bedekt. 

 
Avondzang 
Vers 5 

Bescherm ons, in den bangen tijd 

Van zielsverzoeking en van strijd; 

Laat nooit den bozen vijand toe, 

Dat hij ons enig' hinder doe. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=502
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=939
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1169
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1264
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10238
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Vers 6 

Behoed het ganse Christendom; 

Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 

Vertroost het neergebogen hart, 

En heel in gunst der kranken smart. 

Vers 7 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 

O Geest, zend Uwen troost ons neer; 

Drieënig God, U zij al d' eer. 

 

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. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10239
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10240
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=478
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=628
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=777
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Psalm 79 

Vers 4 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 

Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven; 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 

Help ons, barmhartig HEER, 

Uw groten naam ter eer; 

Uw trouw koom' ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

Die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade! 

Vers 6 

Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis kwijnen; 

Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen; 

Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren, 

Op Uwe hulp met smekend' ogen staren. 

Vergeld den wreden smaad, 

Waarmee des nabuurs haat 

Uw mogendheid dorst schenden; 

Geef hun, o Opperheer; 

Die zevenvoudig weer; 

Zie neer op onz' ellenden. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=884
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1132
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Psalm 6 

Vers 2 

Vergeef mij al mijn zon - den, 

Die Uwe hoogheid schonden; 

Ik ben verzwakt, o HEER! 

Genees mij, red mijn leven; 

Gij ziet mijn beend'ren beven; 

Zo slaat Uw hand mij neer. 

Vers 4 

Keer eind'lijk, HEER, toch we - der; 

Mijn ziel buigt zich terneder, 

Ai, red haar van 't verderf; 

Sla mijn ellende gade, 

Tot roem van Uw genade, 

En help mij, eer ik sterf. 

Vers 8 

Mijn ziel grijp moed: wijkt bo - zen, 

Vlucht van mij weg, godd'lozen: 

De HEER heeft mijne klacht, 

Met toegenegen oren, 

Genadig willen horen, 

En al mijn smart verzacht. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=518
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=815
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1273
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Psalm 40 

Vers 8 

Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 

Die naar U zoeken t' elken stond'; 

Leg steeds Uw vrienden in den mond: 

"Den groten God zij eeuwig lof en eer." 

Schoon 'k arm ben en ellendig, 

Denkt God aan mij bestendig; 

Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 

Mijn redder, o mijn God, 

Bestierder van mijn lot, 

Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

 

 

 

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) 

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

