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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 98 

Vers 1 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

Vers 2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=460#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=610#psvs
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Lofzang van Zacharias 

Vers 2 
God had hun, tot hun troost, gemeld, 
Hoe Zijn genâ ons redden zou 
Van onzer haat'ren wreed geweld; 
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw; 
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid, 
Van ouds den vaad'ren toegezeid, 
En dat Hij wil gedenken 
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed, 
Dien Hij weleer aan Abram deed, 
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet. 

Vers 3 
Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd, 
Wanneer die blijde heildag rees, 
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd, 
Hem dienen zouden zonder vrees, 
Naar 't heilig recht, in ware deugd. 
O dierbaar kind, o stof van vreugd, 
Geschenk van 't Alvermogen, 
Elk noem' u Gods profeet, en geev' u eer; 
Gij treedt voor 't aanschijn van den HEER, 
En baant Zijn weg door leven en door leer. 

Vers 5 
Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez' zon een helder licht. 
Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 
Op 't vredepad zijn voeten richt. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10206#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10207#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10209#psvs
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Psalm 118 

Vers 7 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 

Vers 10 
Dit is, dit is de poort des HEEREN; 
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên, 
Om hunnen God ootmoedig t' eren, 
Voor 't smaken Zijner zaligheên. 
Ik zal Uw naam en goedheid prijzen; 
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest, 
Door Uw ontelb're gunstbewijzen, 
Tot hulp, en heil, en vreugd geweest. 

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. 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1258#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1449#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1494#psvs
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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. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=458#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=608#psvs
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Psalm 95 

Vers 4 
Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

Vers 5 
Verhardt u niet; neemt Zijn genâ 
Ootmoedig aan". "Laat Meriba, 
Laat Massa u ten afschrik wezen, 
Waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=900#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1031#psvs
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Psalm 71 

Vers 10 
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, 
Mijn mond vindt tot Uw lof 
Gedurig ruimer stof. 
En zal Uw recht en heil ontvouwen; 
Schoon ik de reeks dier schatten 
Kan tellen noch bevatten. 

Vers 11 
Ik zal blijmoedig henen treden 
In 's HEEREN mogendheid. 
Mijn hart is uitgebreid, 
O HEER, om Uw gerechtigheden, 
Ja die alleen, te prijzen, 
Op aangename wijzen 

 

 

 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1429#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1475#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) 


