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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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Heer, och zend een  spa- de        re-   gen , op   ’t ge-zaai-de   door  Uw    hand;   

stort een  nieu-we,     rij-   ke        ze- gen         o -   ver ’t dor-re      Ne- der -    land. 

Zend een kool van     ’t al-  taar     ne-  der ,    vul ons met dat       hei-  lig       vuur. 

Heil’  ge     Geest, zo     zacht en      te-    der      o,     daal ne-  der   in    dit       uur! 
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Gebed des Heeren 

Vers 5 

Geef heden ons ons daag'lijks brood; 

Betoon Uw trouwe zorg in nood; 

Gij weet, wat elk op aard' behoev'; 

Dat ons dan geen gebrek bedroev'; 

Dat nooit Uw zegen van ons wijk', 

Die maakt alleen ons blij en rijk. 

Vers 6 

Vergeef ons onze schulden, HEER; 

Wij schonden al te snood Uw eer; 

De boosheid kleeft ons altijd aan; 

Wie onzer zou voor U bestaan, 

Had Jezus niet voor ons geleên? 

Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 

 

Psalm 105 

Vers 21 

God breidd' een wolk uit, om Zijn scharen, 

Bij dag te hoeden voor gevaren. 

Hij gaf hun, door Zijn hoog bestuur, 

Des nachts ten licht een wondervuur. 

Zij baden, en hun Opperheer 

Zond straks een heir van kwakk'len neer. 

Vers 22 

Zij werden daag'lijks begenadigd: 

Met manna, hemels brood, verzadigd. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10216#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=10217#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1691#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1699#psvs
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Gods hand bracht, in dat dorre oord, 

Rivieren uit een steenrots voort. 

Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 

Aan Abraham, had toegezegd. 

Vers 23 

Dus toog 't verkoren volk des HEEREN 

Al juichend uit, op Gods begeren. 

Het land der heid'nen van rondom, 

Schonk Hij hun tot een eigendom; 

Der volken arbeid werd geheel 

Aan Israël ten erf'lijk deel. 

 
Psalm 78 

Vers 12 

Daar God, voor hen bezorgd, in hunne noden 

De wolken zelfs van boven had geboden, 

De hemeldeur ontsloten, mild in 't zeeg'nen, 

En 't manna doen rondom hun tenten reeg'nen; 

Opdat Zijn volk, ten blijk van Zijne trouw, 

Dit hemelkoorn op reis genieten zou. 

Vers 13 

Elk mocht zijn brood, zo mild hem toegemeten, 

Dat wonderbrood der Machtigen, nu eten; 

Den teerkost, tot verzading hun gegeven 

Een oostenwind werd door Hem voortgedreven, 

En 't zuiden gaf, in 't aangevoerde zwerk, 

Geen minder blijk van Zijn krachtdadig werk. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1705#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1520#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1553#psvs
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Psalm 65  

Vers 6 

Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen 

En van den avond juicht, 

En dat men U voor al Uw zorgen 

Ootmoedig dank betuigt. 

Het land bezoekt Gij met Uw zegen, 

En, door U droog gemaakt, 

Verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen, 

Die tot den wortel raakt. 

Vers 7 

De Godsrivier doet G' overvloeien, 

En op 't bereide land, 

Het nuttig koren welig groeien; 

Uw Goddelijke hand 

Maakt d' opgeploegde voren dronken, 

Tot uit de weke kluit, 

Waar 't dropp'lend nat is ingezonken, 

Gezegend voedsel spruit. 

 

Psalm 127 

Vers 1 

Vergeefs op bouwen toegelegd; 

Vergeefs, om 't huis voltooid te zien, 

Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên, 

Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1120#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1220#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=489#psvs
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Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, 

Zo God niet zelf de stad bevrijdt. 

Vers 2 

Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd 

Tot 's avonds, en het brood der smart 

Gegeten, met een angstig hart; 

Vergeefs den gansen dag gedraafd; 

God geeft het, hoe een ander schraap', 

Dien Hij bemint, als in den slaap. 

 
 
 
 
 

 

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 februari 2022 (Wie ooit daarin zijn lust genoot) 

19 maart 2022 (Thema nog niet bekend) 

 

 

 

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

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=638#psvs

