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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 141 

Vers 1 

'k Roep, HEER, in angst tot U gevloden, 

Ai, haast U tot mijn hulp en red; 

Hoor naar de stem van mijn gebed, 

Daar ik U aanroep in mijn noden. 

Vers 2 

Mijn beê, met opgeheven handen, 

Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 

Als reukwerk, voor U toegericht, 

Als offers, die des avonds branden. 

Vers 3 

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 

Behoed de deuren van mijn mond, 

Opdat ik mij, tot genen stond, 

Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

Vers 9 

Doch op U zien mijn schreiend' ogen; 

Op U betrouw ik in 't verdriet; 

Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, 

O HEER, o eeuwig Alvermogen! 

 
  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=503
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=652
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=800
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1404
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Psalm 4 

Vers 3 

Dan zult gij recht naar 't outer treden, 

En off'ren God een rein gemoed, 

Het offer der gerechtigheden, 

En 't zuiv're reukwerk der gebeden; 

Betrouwt op Hem, want Hij is goed. 

Daar velen twijfelmoedig vragen: 

"Wie zal ons 't goede toch doen zien?" 

Doe Gij, o HEER', na 't angstig klagen, 

Ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen, 

En wil Uw rijke gunst ons biên. 

Vers 4 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 

Dan and'ren smaken in een tijd, 

Als zij, door aards geluk verheven, 

Bij koorn en most wellustig leven, 

ln hunnen overvloed verblijd. 

Ik zal gerust in vrede slapen, 

En liggen ongestoord ter neer; 

Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 

Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 

Zult mij doen zeker wonen, HEER. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=665
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=4
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Psalm 43 

Vers 1 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij', 

En U geheiligd zij. 

Vers 2 

Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 

Gij zijt de sterkte van mijn hart; 

Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen? 

Waarom ga ik terneergebogen, 

Door 's vijands wreed geweld benard, 

Gestaâg in 't aak'lig zwart? 

Vers 3 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

Vers 4 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=405
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=555
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=704
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=850
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Psalm 42 

Vers 1 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

Vers 2 

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht; 

Daar mij spotters durven vragen: 

"Waar is God, dien gij verwacht?" 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 

Vers 3 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn naam nog loven. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=404
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=554
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=703
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Psalm 27 

Vers 4 

God zal mijn hoofd nu boven 's vijands benden 

Verhogen; dies wil ik, met blij geschal, 

In Zijne tent het offer opwaarts zenden, 

Daar psalm en lied Zijn lof vermelden zal. 

Verhoor, o HEER, toon mij een gunstig oog; 

Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog; 

Verhoor mij toch, bewijs mij Uw genâ, 

En antwoord mij, die voor Uw aanzicht sta. 

Vers 5 

Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen: 

"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 

Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 

Alleen bij U, o bron, van troost en licht! 

Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER! 

Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 

Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 

O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=835
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=970
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Gezang 388 Liedboek voor de kerken 1973 
(melodie van psalm 8) 
 
8   Ik geef mijn hart U tot een avondoffer. 
 Ik geef mijn wil volkomen aan U over. 
 Verlangen, lust, wees stil. Wat lust mij meer 
 dan moe van drift te rusten in de Heer? 
 
9   O laat toch niet het lichaam rust verwerven, 
 terwijl de geest onrustig om moet zwerven. 
 Voer mij in U, Getrouwe die mij leidt, 
 want in U, met U is de zaligheid. 
 
10   Als 't donker wordt, doe mij uw zonlicht schijnen, 
 mijn zaligheid, mijn kracht bij kruis en pijnen, 
 verberg mij in uw hut voor ongeval, 
 tot ik uw rust voor eeuwig smaken zal. 
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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) 


