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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 16 

Vers 3 

Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God, 

Mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen. 

Gij onderhoudt gestaâg het heuglijk lot. 

Dat Gij, zo mild, voor mij hebt uitgelezen. 

De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren; 

O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. 

Vers 6 

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 

Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 

Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 

Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 

De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 

Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

 
 
Psalm 17 
Vers 3 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 

Omdat G', o God, mij altoos redt, 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=677#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=16#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=678#psvs
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Vers 4 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 

Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 

En hen beschermt in 't grootst gevaar. 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 

Bewaar m' als d' appel van het oog; 

Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

Vers 8 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) 

Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen, 

Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 

 

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, 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=826#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=17#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1427#psvs
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Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

Vers 11 

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, 

God zal Zijns vijands kop verslaan; 

Dien haar'gen schedel vellen; 

Die trots, wat heilig is, onteert, 

En, daar hij schuld met schuld vermeert, 

Zich tegen Hem durft stellen. 

De HEER heeft Zelf ons toegezeid: 

"'k Zal u, door macht en wijs beleid, 

Uit Bazan weer doen komen; 

U zullen, als op Mozes' beê, 

Wanneer uw pad loopt door de zee, 

Geen golven overstromen." 

 
Psalm 73 
Vers 12 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1473#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1518#psvs


- 16 - 

 

 

Vers 13 

Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

Vers 14 

Wie, ver van U, de weelde zoekt, 

Vergaat eerlang en wordt vervloekt; 

Gij roeit hen uit, die afhoereren 

En U den trotsen nek toekeren; 

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 

Nabij te wezen bij mijn God; 

'k Vertrouw op Hem geheel en al, 

Den HEER, Wiens werk ik roemen zal. 

 

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=1551#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=73#psvs

