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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 19 

Vers 3 

God heeft voor 't grote licht, 

De zon, een tent gesticht, 

Van waar z' in 't blinkend kleed, 

En met een blij gelaat, 

Gelijk een bruigom gaat, 

Die uit zijn slaapzaal treedt. 

Z' is vrolijk, als een held, 

Die in 't bestemde veld 

Zijn vuur en vaart doet blijken; 

Zij heeft haar zwaai en spoor 

Den gansen hemel door; 

Niets kan haar gloed ontwijken. 

Vers 4 

Des HEEREN wet nochtans 

Verspreidt volmaakter glans, 

Dewijl zij 't hart bekeert. 

't Is Gods getuigenis, 

Dat eeuwig zeker is, 

En slechten wijsheid leert. 

Wat Gods bevel ons zegt, 

Vertoont ons 't heiligst recht, 

En kan geen kwaad gedogen. 

Zijn wil, die 't hart verheugt, 

Eist zuiverheid en deugd, 

Verlicht de duist're ogen. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=680#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=828#psvs
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Vers 5 

Des HEEREN vrees is rein; 

Zij opent een fontein 

Van heil, dat nooit vergaat. 

Zijn dierb're leer verspreidt 

Een straal van billijkheid, 

Daar z' all' onwaarheid haat. 

Z' is 't mensdom meerder waard, 

Dan 't fijnste goud op aard'; 

Niets kan haar glans verdoven; 

Zij streeft in heilzaam zoet, 

Tot streling van 't gemoed, 

Den honig ver te boven. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=963#psvs
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Psalm 46 

Vers 3 

Geen onheil zal de stad verstoren, 

Waar God Zijn woning heeft verkoren; 

God zal haar redden uit de nood, 

Bij't dagen van het morgenrood. 

Men zag de heid'nen kwaad beramen; 

De koninkrijken spanden samen; 

Maar God verhief Zijn stem, en d' aard' 

Versmolt, voor 's Hoogsten toorn vervaard. 

Vers 4 

De HEER, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

De HEER, de God van Jacobs zaad, 

Is ons een burcht, een toeverlaat. 

Komt, wilt op 's HEEREN daden merken; 

Aanschouwt des Hoogsten grote werken: 

Zijn macht, die nooit te stuiten is, 

Maakt d' aarde tot een wildernis. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=707#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=853#psvs
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Psalm 104 

Vers 10 

De gouden zon weet, waar zij schuil moet gaan; 

De wisseling der wisselende maan, 

Aan tijd en loop op 't wonderbaarst verbonden, 

Verschijnt ons oog op haar bepaalde stonden. 

Gij, HEER, beschikt door Uw geduchte macht, 

De duisternis, en 't wordt op aarde nacht; 

Wanneer 't gediert' door woud en veld mag dwalen, 

Om voedsel voor het hong'rig nest te halen. 

Vers 11 

Het donker bos weergalmt op 't hees geschreeuw 

Van leeuwenwelp en fieren jongen leeuw, 

Die, heet op roof, in afgelegen hoeken, 

Al brullend, spijs van God, den Gever, zoeken; 

Maar op de komst van licht en dageraad, 

Op 't zien der zon in 't luisterrijk gewaad, 

Keert elk van hen naar zijn verborgen kuilen, 

Daar zij, verzaad, zich voor ons oog verschuilen. 

Vers 12 

Dan wordt de mens door 't rijzend morgenlicht 

Gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht; 

Hij plant, hij bouwt; men ziet hem zwoegen, draven; 

Tot 's avonds toe laat hij niet af van slaven. 

Hoe schoon, hoe groot, o Oppermajesteit, 

Is al Uw werk, gevormd met wijs beleid! 

Uw wijsheid streelt oplettende gemoed'ren; 

Al 't aardrijk is vervuld met Uwe goed'ren. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1443#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1443#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1488#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1525#psvs
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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. 

 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10208#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10209#psvs
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Psalm 92 

Vers 1 

Laat ons den rustdag wijden 

Met psalmen tot Gods eer. 

't Is goed, o Opperheer, 

Dat w' ons in U verblijden; 

't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 

Ons stelt Uw gunst in 't licht, 

't Zij ons de nacht bericht 

Van Uwe trouw en goedheid. 

Vers 2 

't Voegt ons met blijde klanken, 

Door 't voorbedachte lied, 

Hem, die het al gebiedt, 

Op harp en luit te danken. 

Gij hebt door Uw vermogen, 

O HEER, mijn hart verheugd; 

Ik zal, verrukt van vreugd, 

Uw grote daân verhogen. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=454#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=604#psvs
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Psalm 143 

Vers 8 

Laat mij Uw dierb're goedheid prijzen, 

Wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen; 

'k Betrouw op U in mijn ellend'; 

Wil mij het ware heilspoor wijzen; 

Mijn ziel heeft zich tot U gewend. 

Vers 9 

O HEER, mijn toevlucht, hoor mij klagen; 

Verlos mij uit des vijands lagen; 

Red mij van hen, die mij vertreên; 

Ik schuil, in mijn benauwde dagen, 

Bij U, mijn God, bij U alleen. 

Vers 10 

Leer mij, o God van zaligheden, 

Mijn leven in Uw dienst besteden; 

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 

Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 

En leid' mij in een effen land. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1405#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1457#psvs
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16 oktober 2021 (Komt, maakt God met mij groot) 

27 november 2021 (Zelfs bij het naad’ren van de dood) 

15 januari 2022 (Geef heden ons ons daag’lijks brood) 

19 maart 2022 (Wie ooit daarin zijn lust genoot) 

23 april 2022 (Bij ’t dagen van het morgenrood) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


