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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 33 

Vers 3 

Hij schept in 't heilig recht behagen; 

Zijn wijsheid is alom verspreid; 

Men hoort al 't wereldrond gewagen 

Van Zijne goedertierenheid. 

's HEEREN alvermogen bracht de hemelbogen 

Door Zijn woord in 't licht; 

Heeft de flonkervuren, Die den tijd verduren, 

Door Zijn Geest gesticht. 

Vers 6 

Maar d' altoos wijze raad des HEEREN 

Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht; 

Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren; 

't Blijft van geslachte tot geslacht. 

Zalig moet men noemen, Die hun Maker roemen 

Als hun HEER en God; 

't Volk, door Hem tevoren Gunstig uitverkoren 

Tot Zijn erv' en lot. 

Vers 8 

't Is God, aan tijd noch plaats verbonden, 

Wiens toezicht over alles gaat; 

Die't harte vormt en kan doorgronden; 

Die aller werken gadeslaat. 

Schilden, bogen, dolken, dappre oorlogsvolken, 

Wijsheid, moed noch kracht, 

Kunnen ooit in 't strijden, Enig vorst bevrijden, 

Zonder 's HEEREN macht.  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=694#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1092#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1287#psvs
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Psalm 121 

Vers 1 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Vers 2 

Hij is, al treft u 't felst verdriet, 

Uw wachter, die uw voet 

Voor wankelen behoedt; 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

Geen kwaad zal u genaken; 

De HEER zal u bewaken. 

Vers 4 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=483#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=632#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=121#psvs
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Psalm 7 

Vers 4 

Zo zullen zich gehele scharen 

Van volken om U heen vergâren 

Beklim dan, boven dit gewoel, 

Uw hemeltroon, Uw rechterstoel. 

De HEER zal al de volken richten, 

En 't onrecht voor het recht doen zwichten: 

Geef dan, o HEER, dat voor elks oog 

Mijn recht en vroomheid blijken moog'. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=816#psvs
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Psalm 8 

Vers 1 

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 

Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! 

Gij, die den glans van Uwe majesteit 

Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 

Vers 9 

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 

Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen; 

Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 

Die grote naam door 't ganse wereldrond! 

 

Psalm 25 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=370#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=8#psvs
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Psalm 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 2 

Dus wordt gewis, in 't veilig samenleven, 

De grondslag van 't vertrouwen omgerukt. 

Wat heeft het volk, 't rechtvaardig volk, misdreven? 

Maar d' Opperheer, voor Wien al 't schepsel bukt, 

Ziet van Zijn troon oplettend naar beneden: 

Hij, die nooit duldt, dat d' onschuld wordt verdrukt, 

Proeft elks gedrag, zelfs met Zijn ogenleden. 

Vers 4 

Rechtvaardig is de HEER in al Zijn handel; 

Hij, die in 't recht Zijn welbehagen vindt, 

Slaat gunstig 't oog op aller vromen wandel. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=523#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=11#psvs
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Psalm 19 

Vers 2 

Hoe goddelijk en schoon 

Luidt deze hemeltoon! 

Daar is geen spraak, of oord, 

Daar is geen volk bekend, 

Dat, zelfs tot 's werelds end, 

Der heem'len stem niet hoort. 

Hun evenredigheid 

Heeft zich zo wijd verspreid, 

Hun rede klinkt zo krachtig, 

Dat z' al, wat d' aard' bewoont, 

Het merk eens Scheppers toont, 

Zo gunstrijk als almachtig. 

 

 

Psalm 93 

Vers 4 

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 

Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=531#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=93#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) 


