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Voorwoord

Met deze CD bieden wij u een jubileumuitgave waarop psalmen 
uit het ‘Vierstemmenboek’ gezongen worden.
Naar aanleiding van de herdenking van het 50-jarig bestaan van 
onze psalmzangvereniging
‘Zingt Gode lof’ is een programma samengesteld waarin de psal-
men op vier stemmen en verschillende variaties daarin, ten gehore 
worden gebracht. Het vierstemmen zingen heeft in de kerk van De 
Beek-Uddel een lange traditie en is bedoeld om de gemeentezang 
te ondersteunen.
De geschiedenis van ons koor is elders in dit boekje opgenomen.
De CD is opgenomen in de grote of St. Nicolaas kerk in Elburg.
 
We hopen dat deze uitgave in een behoefte voorziet en bovenal 
dat het mag strekken tot de eer van Zijn Naam. Soli Deo gloria.
 
Het bestuur

1 | Psalm 121 : 1, 3 en 4
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
 
Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud’ en gloed vermind’ren,
Opdat zij u niet hind’ren.
 
De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar
Uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
 
2 | Psalm 43 : 3 en 5
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.
 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ‘s Heeren welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.
 
3 | Psalm 20 : 1, 3 en 5
Dat op uw klacht de hemel scheure!
Dat zich de HEER’ ontdekk’!
De God van vader Jakob beure
U in een hoog vertrek!
Hij doe in gunstrijk welbehagen,
Uit Sions tempelzalen,
Om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen!
 
Dan zal ‘t gejuich ten hemel dringen;
Dan zullen wij Gods eer,
Bij opgestoken vaandels, zingen;
Uw wens vervull’ de HEER’!
‘k Weet nu, dat Gods gezalfden koning
Geen heilgoed zal ontbreken;
Want God zal, uit Zijn hemelwoning,
Hem sterken op zijn smeken.
 
Behoud, o HEER’, wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon;
Die Koning hoor’, als w’ in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.
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4 | Psalm 6 : 1, 2, 8 en 9
O HEER’, Gij zijt welda - dig;
Straf mij niet ongenadig
In Uwen toornegloed.
Ai, matig Uw kastijden;
Sla mij met medelijden,
Gelijk een vader doet.
 
Vergeef mij al mijn zon - den,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER’!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend’ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.
 
Mijn ziel grijpt moed; wijkt, bo - zen;
Vlucht van mij weg, godd’lozen!
De HEER’ heeft mijne klacht,
Met toegenegen oren,
Genadig willen horen,
En al mijn smart verzacht.
 
De HEER’ wild’ op mijn ker - men,
Zich over mij ontfermen;
Hij heeft mijn stem verhoord,
De HEER’ zal, op mijn smeken,
Geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord.

5 | Psalm 3 : 3
Ik lag en sliep gerust,
Van ‘s HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij;
Hij ondersteunde mij
In ‘t leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog’ wezen.
 
6 | Psalm 140 : 1, 6 en 13
O HEER’, verlos mij uit de banden,
Waarin de boze mij beknelt;
Behoed mij voor des wreedaards handen,
Voor dwing’landij en woest geweld.
 
Ik dacht in mijn verdriet te smoren;
Dies riep ik: “HEER’, Gij zijt mijn God;
Neem mijne smekingen ter ore;
Verzacht in ‘t eind mijn droevig lot.”
 
De vromen zullen U verhogen,
Gezegend door Uw milde hand;
D’ oprechten zullen voor Uw ogen
Steeds bloeien in gewensten stand.
 

7 | Psalm 86 : 3 en 6
HEER’, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in ’t schuldvergeven;
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER’, neem mijn gebed ter ore;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.
 
Leer mij naar Uw wil te hand’len,
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saam
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER’, mijn God, ik zal U loven,
Heffen ‘t ganse hart naar boven;
‘k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
 
8 | Orgelsolo – Psalm 68
 
9 | Psalm 123 : 2
Geef ons genâ, geef ons genâ, o HEER’,
En red ons tot Uw eer.
Wij zijn reeds moe van al de schamp’re 
woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En ‘t honend samenrotten

Der hovaardij, die need’rigen veracht,
En weelderig belacht.
 
10 | Psalm 22 : 1, 13 en 16
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij’,
En brullend klaag in d’ angsten die Ik lij’,
Dus fel geslagen?
‘t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen,
Gij antwoordt niet;
‘t Zij ik des nachts moog’ kermen,
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.
 
Ik loof eerlang U in een grote schaar,
En, wat ik U beloofd’ in ‘t heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen;
‘t Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid.
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.
Zo leev’ Uw hart, door ‘s hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid!
 
Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
Om ‘t nakroost, dat den Heer’ wordt toebereid,
Te melden ‘t heil van Zijn gerechtigheid
En grote daden.
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Geschiedenis Psalmzangvereniging ‘Zingt Gode lof’
 
De psalmzangvereniging is 7 oktober 1968 opgericht.
Toch zijn de wortels van de zang aanmerkelijk ouder. De gemeente (GGiN) van de De Beek-
Uddel kan goed zingen en dat is te horen in de kerk. Dit komt met name omdat de gemeen-
tezang wordt ondersteund door een vierstemmenzetting die al dateert uit het jaar 1746.
U moet zich indenken: in vroeger jaren was er geen orgel in de kerk, de gemeente werd be-
geleid door de voorzanger Hendrik van Hierden. De vierstemmenzang was een vervanging 
van het orgel en gaf de gemeente veel ondersteuning.
Het orgel is er in 1969 wel gekomen, maar de oude vierstemmenzang is nog altijd goed te 
horen in de gemeente, omdat hier wekelijks in wordt geoefend op onze psalmzangvereni-
ging,
 
De ‘zingschool’
Ruim voor de oorlog was er al een zangvereniging. In de notulen van de kerkenraad komen 
we in 1931 al het woord ‘zingschool’ tegen, men overwoog een zingschool op te richten.
Uiteindelijk kwam die er in 1937. Er werd een zanggroep opgericht onder leiding van 
meester Van Vliet, het hoofd van de school in Uddel. Men kwam wekelijks samen in de 
consistorie om te oefenen. Direct vanaf het begin kwamen veel leden van de gemeente hier 
zingen. Deze vereniging had als doel de ondersteuning van de gemeentezang in de kerk, 
men hield dus geen uitvoeringen.
 
Zangvereniging o.l.v. Hendrik van Hierden
Naast de zangvereniging o.l.v. meester Van Vliet, was er ook in het buurtschap Meerveld, 
grenzend aan Uddel een groep mensen die zong onder leiding van voorzanger Hendrik van 
Hierden. Dit gebeurde bij hem thuis. Op de oefenavonden gaf Hendrik van Hierden ook les 
in het zingen.
De zangvereniging van Hendrik van Hierden hield af en toe wel een ‘uitvoering’ bij mensen 
aan huis, op de deel. Het werd enkele dagen voor de tijd in de omgeving bekendgemaakt:
“Op zaterdagavond zingen we in Uddel bij Berend van Milligen.” Veel mensen stonden dan 

te luisteren bij de boerderij waar men aan het zingen was. Soms stond het buiten helemaal 
vol met mensen, waaronder vooral ook veel kinderen waren. De mensen stonden zo dicht 
mogelijk bij de deur om het zo goed mogelijk te kunnen horen en soms zong men buiten 
zelfs mee.
 
Psalmzangvereniging
In de oorlog hielden de zangverenigingen door de tijdsomstandigheden op te bestaan. Na de 
oorlog was er wel een jongelingsvereniging die ook veel aandacht besteedde aan zingen.
Een echte zangvereniging kwam in de eerste jaren na de oorlog niet tot stand. Dit duurde tot 
1968, het oprichtingsjaar van de psalmzangvereniging ‘Zingt Gode lof’ nu 50 jaar geleden.
Enkele fragmenten uit de notulen van de eerste vergadering van de zangvereniging:
“We zijn begonnen op 7 oktober 1968 met 23 leden. In deze eerste vergadering is door de 
leden een bestuur gekozen van 4 personen: J. A. van Keulen voorzitter, M. van Lagen pen-
ningmeester, F. Oudendorp algemeen adjunct en A. van de Ruitenbeek secretaris.
De contributie werd gesteld op ƒ 1.= per week per persoon tot 2 personen per gezin, de rest 
van één gezin is dus vrij van contributie. …
En nu is het de laatste keer van dit seizoen dat we gezongen hebben en het heeft het 
bestuur goed gedacht deze laatste zangoefening te houden in een uitvoering onder ons, 
zonder veel poespas of bekendmaking in de plaatselijke pers. … En nu hopen we dat we 
niet gezongen hebben tot eer van onszelf, want als we de avonden hier gaan verlaten met 
de gedachten, of misschien wel hebben gezegd: “Wat ging het vanavond weer mooi” en 
we vergeten Diegene die ons deze gave van zang heeft geschonken, zo zouden we onszelf 
bedoelen en niet Diegene die ons dit schonk. Als dit nu bij ons ook zo is en geven Gode de 
eer niet, dan is er geen zegen te verwachten maar misbruiken we onze gaven. Nu hopen 
we dat het zo mag zijn, zoals Bach boven al zijn werken schreef (S.D.G). Soli Deo Gloria.” 
(einde citaat)
De notulen van de 19 april over 1971 vermelden het doel van de psalmzangvereniging zoals 
berijmd in psalm 72:11 “Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; Men loov’ Hem vroeg en 
spâ. De wereld hoor’ en volg’ Mijn zangen met Amen, Amen na.”
Op 31 maart 1993 kreeg de psalmzangvereniging haar naam ‘Zingt Gode lof’.
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Hoewel het niet in de notulen is vermeld, was de psalmzangvereniging een initiatief van 
Aart Oudendorp die het koor 23 jaar als dirigent begeleid heeft.
Zo zijn er in de loop der jaren meerdere wisselingen geweest in het bestuur en hebben ver-
schillende dirigenten het koor begeleid. Sinds september 2016 staat de psalmzangvereniging 
onder de deskundige leiding van dirigent Peter Bronkhorst en organist Wout Roos en is het 
koor gegroeid tot ruim 70 leden.
 
De psalmzangvereniging heeft op verschillende locaties geoefend. Eerst in Speuld bij Aart 
Oudendorp, daarna vanaf 28 juli 1982 in Uddel op ’t Hof in de Rehobothschool. Vanaf 4 
januari 1999 wordt elke maandagavond geoefend in de kerk van de GGiN De Beek-Uddel.
Sinds 2001 wordt het zangseizoen (september – april) afgesloten met een zangavond die ook 
via de kerktelefoon te beluisteren is en waarin een predikant of ambtsdrager de opening en 
sluiting verzorgt.
Vanouds kenmerkte onze psalmzangvereniging zich door het veelal a capella zingen: zonder 
orgel. Tegenwoordig gebeurt dit nog steeds, maar wordt ook gebruik gemaakt van orgelbe-
geleiding. Nog altijd wordt door het oefenen op de psalmzangvereniging, de gemeentezang 
in de erediensten ondersteund. De organisten houden bij het begeleiden rekening met deze 
vierstemmige gemeentezang. De vier stemmen (tenor, bassus, altus en discant) zijn tijdens 
het zingen duidelijk te onderscheiden, zeker bij de psalmen die vaak gezongen worden.
 
We besluiten met de wens dat het doel van onze psalmzangvereniging tot in lengte van 
dagen zijn voortgang mag hebben.

Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met “Amen, amen” na.
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14 | Psalm 141 : 1, 2 en 9
‘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.
 
Mijn beê, met opgeheven handen,
Klimm’ voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht;
Als offers, die des avonds branden.

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!
 
15 | Psalm 130 : 1, 3 en 4
Uit diepten van ellenden,
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, Die heil kunt zenden;
O HEER’, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ‘k in mijn druk versmacht.
 
Ik blijf den HEER’ verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,

Op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER’,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?
 
Hoopt op den HEER’, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot;
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij!
 
16 | Psalm 72 : 11
Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met “Amen, amen” na.
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11 | Psalm 25 : 3 en 7
Denk aan ‘t Vaderlijk meêdogen,
HEER’, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend’lijk’ ogen
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer gâ,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.
 
Gods verborgen omgang vinden
Zielen waar Zijn vrees in woont;
‘t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreeverbond, getoond.
D’ ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, Die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.
 
 12 | Psalm 42 : 2 en 5
‘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.

Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied.
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht,
Zingen, daar ik Hem verwacht,
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
 
 13 | Psalm 69 : 3 en 14
Beschaam door mij de stille hope niet
Van hen die U, o HEER’ der legerscharen,
Verwachten; laat geen schande wedervaren
Aan hen die U steeds zoeken in verdriet;
Met mij verging hun hoop, o Isrels God,
Daar ik mijn smaad om Uwentwil moet dragen.
Mijn aanschijn is bedekt met schand’ en spot;
Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen!
 
Gij, hemel, aard’ en zee, vermeldt Gods lof;
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen;
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Juda’s steên herbouwen uit het stof.
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Zij die Zijn naam beminnen, erf’lijk wonen.
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Psalm 72 uit het ‘Vierstemmenboek’


