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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 62 

Vers 1 

Mijn ziel is immers stil tot God; 

Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 

Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 

Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

Vers 4 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 

Stel u gerust, zwijg Gode stil; 

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 

Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 

Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

Vers 5 

In God is al mijn heil, mijn eer, 

Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 

God is mijn toevlucht in het lijden. 

Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 

Stort voor Hem uit uw ganse hart: 

God is een toevlucht t' allen tijde. 

 
  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=424
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=869
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1003
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Psalm 108 

Vers 1 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid. 

'k Zal zingen voor den Opperheer; 

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 

'k Zal in den dageraad ontwaken, 

En met gezang mijn God genaken. 

Vers 2 

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 

Uw roem den volken doen verstaan; 

Want Uwe goedertierenheid 

Is tot de heem'len uitgebreid; 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=470
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=620
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Psalm 37 

Vers 2 

Stel op den HEER in alles uw betrouwen; 

Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 

Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 

Verlustig u met blijdschap in den HEER; 

Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 

U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 

Vers 14 

Wijk af van 't kwaad, en sta, met al uw krachten, 

Het goede voor, in weldoen onvermoeid; 

Woon eeuwig hier in late nageslachten; 

Want God, die't recht, waardoor Zijn heilrijk bloeit, 

Op 't hoogst bemint, bewaart hen, die't betrachten, 

Maar 't godd'loos zaad wordt door Hem uitgeroeid. 

Vers 16 

De wet zijns Gods is in zijn hart geschreven, 

Waardoor zijn gang van glibb'ren wordt bevrijd. 

De booswicht loert, door haat en spijt gedreven; 

Spant strik op strik, of wapent zich ten strijd. 

En staat, ontzind, rechtvaardigen naar't leven, 

Naardien hij, trots, hun 's HEEREN gunst benijdt. 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=549
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1571
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1616
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Psalm 71  

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. 

Vers 12 

Gij hebt mij van mijn kindse dagen 

Geleid en onderricht; 

Nog blijf ik naar mijn plicht 

Van Uwe wond'ren blij gewagen; 

O God, wil mij bewaren 

Bij 't klimmen mijner jaren. 

Vers 13 

Blijf mij in mijne grijsheid sterken; 

Verkwik mijn ouderdom; 

Bewaak mij van rondom; 

Zo meld' ik dit geslacht Uw werken; 

Zo zal 'k Uw grootheid zingen 

Voor hun nakomelingen. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1475
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1517
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1550
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Psalm 89 

Vers 1 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 

Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

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. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=451
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1237
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1318
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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) 


