
… dat onbedacht zijn herder heeft 

verloren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samen zingen in Het Mosterdzaadje te Gortel 



- 2 - 

 

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. Tegelijkertijd 

wekt Paulus 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 119 
 
Vers 5 

Waarmede zal de jongeling zijn pad, 

Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren? 

Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad. 

U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren; 

Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat, 

Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen. 

 

Vers 34 

'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in; 

Maar nu, geleerd, houd ik Uw woord en wegen. 

Wat zijt Gij goed! Wat schenkt Uw mensenmin 

Aan ieder, die U vreest, al milden zegen! 

Leer mij Uw wet in haren rechten zin, 

En maak mijn hart tot Uw geboôn genegen. 

 

Vers 88 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 

Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 

Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 

Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 

Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 

Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1051
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=119
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=119
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Psalm 51 
 
Vers 1 

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed; 

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden; 

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 

Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 

Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 

En reinig mij van al mijn vuile zonden. 

Vers 2 

Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; 

Mijn zonde zie 'k mij steeds voor ogen zweven. 

'k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven; 

Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad, 

Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 

Dies ben ik, HEER, Uw gramschap dubbel waardig, 

'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; 

Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=413
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=563
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Psalm 25 

Vers 4 
's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 
  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=833
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Psalm 37 vers 3 

 

 
 

Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
 

Houd in uw weg het oog op God gericht, 
 

Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
 

Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
 

Doen dagen als de morgenzonnestralen, 

 
 

En blinken als het helder middaglicht. 
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Psalm 23 

Vers 1 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

Vers 2 

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen; 

In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 

Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 

Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 

Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 

De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

Vers 3 

Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 

En van Uw heil mijn beker overvloeien. 

Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 

Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 

Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 

Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

 

 

  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=385
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=535
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=23
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Psalm 80 

Vers 1 

Neem, Isrels Herder, neem ter oren; 

Die Jozefs kroost, door U verkoren, 

Als schapen gunstig hebt geleid; 

Die enen troon van heiligheid 

U tussen cherubs hebt gesticht; 

Verschijn weer blinkend met Uw licht. 

Vers 5 

Laat ons, o God der legermachten, 

Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten; 

Ga onzen haat'ren zelf te keer; 

Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons; toon ons 't lieflijk licht 

Van Uw vertroostend aangezicht. 

Vers 11 

Behoud ons, HEER der legermachten, 

Zo zullen w' ons voor afval wachten; 

Zo knielen w' altoos voor U neer. 

Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

Van Uw vertroostend aangezicht. 

 

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=442
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1019
http://www.psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=80

