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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 111 

Vers 1 

Looft, Hallelujah, looft den HEER! 

Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 

Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 

'k Zal, met d' oprechten onderling 

Vereend, in hun vergadering 

En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

Vers 2 

Des HEEREN werken zijn zeer groot; 

Wie ooit daarin zijn lust genoot, 

Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 

Zijn doen is enkel majesteit, 

Aanbiddelijke heerlijkheid, 

En Zijn gerechtigheid onendig. 

Vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 

Het staat op recht en waarheid pal, 

Als op onwrikb're steunpilaren; 

Hij is het, die verlossing zond 

Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 

Met hen in eeuwigheid bewaren. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=473#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=623#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1045#psvs
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Psalm 19 

Vers 1 

Het ruime hemelrond 

Vertelt, met blijden mond, 

Gods eer en heerlijkheid; 

De heldre lucht en 't zwerk 

Verkondigen Zijn werk, 

En prijzen Zijn beleid. 

Dus kan ons dag bij dag, 

Tot roem van Gods gezag, 

Zijn wonderen verhalen; 

Dus weet ons nacht bij nacht 

Zijn onbegrensde macht 

En wijsheid af te malen. 

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=381#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=828#psvs
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Psalm 33 

Vers 1 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 

Rechtvaardigen, verheft den HEER. 

Het past oprechten, God te loven; 

Zingt Zijnen groten naam ter eer. 

Prijst Hem in uw psalmen, 

Met de schoonste galmen; 

Roept Zijn weldaan uit; 

Laat de keel zich paren 

Met den klank der snaren; 

Looft Hem met de luit. 

Vers 7 

De grote Schepper aller dingen 

Ziet, uit het ongenaakbaar licht, 

Het gans gedrag der stervelingen; 

Niets is bedekt voor Zijn gezicht. 

Uit Zijn vaste woning, 

Waar Hij heerst als Koning, 

Waar Zijn lof, Zijn eer, 

Klinkt door al de bogen, 

Zien Zijn Godd'lijk' ogen 

Op al 't mensdom neer. 

 
  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=395#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1196#psvs
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Psalm 139 

Vers 8 

Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân, 

Die al 't begrip te boven gaan. 

Uw oog heeft mijn gebeent' verzeld, 

Toen ik, verborgen saâmgesteld 

Als een borduursel, lag verscholen: 

Van mij was niets voor U verholen. 

Vers 9 

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, 

Mijn ongevormden klomp beschouwd; 

Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, 

Hadt mijn geboortestond bepaald; 

Eer iets van mij begon te leven, 

Was alles in Uw boek geschreven. 

Vers 10 

Hoe dierbaar zijn m' Uw wonderdaân! 

Zij zijn onmoog'lijk na te gaan. 

Hoe menigvuldig zijn z', o HEER! 

Zou ik die tellen? 'k Zou veeleer 

't Getal der korr'len zands bepalen. 

Uw wond'ren zijn niet af te malen. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1340#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1402#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1454#psvs
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Psalm 46 

Vers 1 

God is een toevlucht voor de Zijnen, 

Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 

In zielsbenauwdheid, in gevaar; 

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 

Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; 

Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, 

Verzet wierd in het hart der zee. 

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=408#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=853#psvs
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Psalm 75 

Vers 1 

U alleen, U loven wij; 

Ja wij loven U, o HEER; 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 

Is tot onze vreugd nabij; 

Dies vertelt men in ons land, 

Al de wond'ren Uwer hand. 

Vers 4 

Geen geval, geen zorg, geen list, 

Oost, noch west, noch zandwoestijn, 

Doet ons meer of minder zijn: 

God is rechter, die 't beslist; 

Die, als aller Oppervoogd, 

Deez' vernedert, dien verhoogt. 

Vers 6 

'k Zal dit melden, 'k zal altijd 

Zingen Jacobs God ter eer, 

Slaan der bozen hoornen neer, 

Vellen wat Zijn naam bestrijdt; 

Maar der vromen hoorn en macht 

Zal verhoogd zijn door Gods kracht. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=437#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=880#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=75#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 februari 2022 (Wie ooit daarin zijn lust genoot) 

19 maart 2022 (Bij ’t dagen van het morgenrood) 

 

 

 

 

 

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


