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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 22 

Vers 1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 

Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 

Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 

Vers 7 

Zij rukken aan, met opgesperden mond, 

Gelijk een leeuw, al brullend in het rond. 

Ik vloei daarheen als waat'ren op den grond, 

Die zich verspreiden; 

Mijn beend'ren zijn in mij vaneen gescheiden. 

O doodlijk uur! 

Wat hitte doet mij branden! 

Mijn hart is week, en smelt in d' ingewanden, 

Als was voor 't vuur. 

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. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=384#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1190#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=22#psvs
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Psalm 40  

Vers 4 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 

Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen; 

Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 

Die Gij den sterv'ling zet, 

In 't binnenst' ingewand." 

 

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. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=816#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=40#psvs
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Psalm 69 

Vers 2 

Men telt veeleer de haren van mijn hoofd, 

Dan hen, die mij, doch zonder oorzaak, haten; 

Men zoekt mijn dood; geen onschuld kan mij baten; 

Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. 

Men eist van mij, daar ik m' onschuldig ken, 

't Geroofde weer; 'k moet voor voldoening zorgen. 

Gij weet, o God, hoever ik strafbaar ben; 

U is mijn schuld, mijn dwaasheid, niet verborgen. 

Vers 9 

Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vanéén; 

Ik ben zeer zwak; de lasteringen snijden 

Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden, 

Naar troosters, maar, helaas, ik vind er geen. 

Ja, grote God, zij hebben mij, tot spijs, 

Bij al mijn smart nog bitt're gal gegeven; 

Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, 

Wanneer de dorst mijn lippen saâm doet kleven. 

Vers 14 

Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof; 

Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; 

Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 

En Juda's steên herbouwen uit het stof. 

Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 

God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 

Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 

Zij, die Zijn naam beminnen, erf'lijk wonen 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=581#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1372#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=69#psvs
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Psalm 129 

Vers 1 

Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan, 

Zegg' Isrel nu: men juichte, toen wij vielen; 

Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan; 

Geen overmacht kon m' echter ooit vernielen. 

Vers 2 

Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd; 

Die hebben wreed hun voren lang getogen, 

En smart bij smart tot mijn verderf gevoegd, 

Voor 't kermen doof, en wars van mededogen. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=491#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=640#psvs
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Jesaja 53 

Wie heeft op aard de prediking gehoord, 

De prediking van ’t vlees geworden Woord, 

Den Zoon van God, op Golgotha vermoord? 

Wie durft geloven? 

Wie ziet in Hem Gods reddend’ arm, van boven 

Tot ons gestrekt? 

Wie durft zijn kruis belijden? 

Wiens hart zich in den Lijdenden verblijden, 

Met smaad bedekt? 

’t Is heil, wat uw verbrijz’ling ons verkondt; 

Uw striemen zijn genezing onzer wond; 

Wij dwaalden als verloren schapen rond, 

Op eigen paden; 

De Heer heeft U met onzen last beladen; 

Gij hebt geboet; 

Niet Gij, slechts wij zijn schuldig; 

Maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig 

Uw dierbaar bloed. 

O Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad! 

O Heil’ge, om mijn schande dus gesmaad! 

Wat spruit er uit Uw graf een heerlijk zaad 

Van eeuwig leven! 

Hoe veler ziel werd U van God gegeven 

Voor d’ eeuwigheid, 

Om d’ eeuw’ge eer te delen, 

U, die Zich tot een offer gaaft voor velen, 

Bij Hem bereid! 
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Psalm 68 

Vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1427#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)  


