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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 87 

Vers 3 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 

Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 

Van Sion zal het blijde nageslacht 

Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

Vers 4 

God zal ze zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Vers 5 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 

Dan zullen daar de blijde zangers staan, 

De speelliên op de harp en cimbel slaan, 

En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=748
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=892
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=87
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Psalm 22 

Vers 14 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 

Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 

En, waar men ooit de wildste volken vond, 

Zal God ontvangen 

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 

Want Hij regeert, 

En zal Zijn almacht tonen; 

Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 

Tot Hem bekeerd. 

Vers 16 

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 

Om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 

Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 

En grote daden. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1569
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=22
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Psalm 72 

Vers 4 

't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 

Daar twist en wrok verdwijnt, 

Zal alles door den vrede bloeien, 

Totdat geen maan meer schijnt. 

Van zee tot zee zal Hij regeren, 

Zover men volk'ren kent; 

Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 

Tot aan des aardrijks end. 

Vers 5 

Het woeste volk zal voor Hem knielen; 

Zijn vijand lekt het stof; 

En Tarsis voert, met rijke kielen, 

Geschenken naar Zijn hof; 

Met giften zullen langs de stromen 

De koningen der zee, 

En Scheba nevens Seba komen, 

Hem smekend om den vreê. 

Vers 6 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=877
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1011
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1125
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Psalm 68 

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; 

En doet Zijn sterkte boven lucht 

En boven wolken wonen. 

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=1618
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=68
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Lofzang van Zacharias  

Vers 4 

Dus wordt des HEEREN volk geleid, 

Door 't licht, dat nu ontstoken is, 

Tot kennis van de zaligheid, 

In hunne schuldvergiffenis; 

Die nooit in schoner glans verscheen, 

Dan nu, door Gods barmhartigheên, 

Die, met ons lot bewogen, 

Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 

Een ster in Jakob op doet gaan, 

De zon des heils doet aan de kimmen staan. 

 

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. 

 

Psalm 45 Vers 8 

In plaats van uw doorlucht' en vrome vaad'ren, 

Zult Gij eerlang uw zonen zien vergaad'ren, 

En stellen hen, door uw geduchte hand, 

Al 't aardrijk door, in vorstelijken stand. 

Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen; 

Van kind tot kind zal 't zich aan U gewennen; 

Zo rolt Uw lof op 't ruime wereldrond, 

In eeuwigheid, uit aller volk'ren mond. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=45
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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 (Offers die des avonds branden) 

 

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


