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Kon- dlgt het ju- be- lend aan,
Zingt met een Jui-c-hen-de stem.
Hier heeft de Heer ons ge-leid,
llan- de- lerrd in de woes_tijn,
Daaruit ontsprlngt ons bestaan,

f**j:
/3.

4.
15.

zJ 422

clae het de aar-de verstaan:
dit is Je- ru - za- lpm,
ui t cie el- len-de be-vri jd,
springende als een fontein.

igt het ju-be-lend a

'.:'

Kondigr het jubelend aan

*laat het dawlnd-stre-ken ho-
r- demt weer op - ge- to-
.hier doet HiJ ls- ra- el wo-
heb- ben wlj wa- ter ge- von_
zo zíjn wiJ we- der- ge_ bo_

Barna rd

van Amstel

r8íl r

9êh 'nen,
den,
re n,

laat het de wind-stre-ken
a- demt weer op - ge-
hler doet HiJ ls- ra- el
heb- ben wij wa- ter 9e-
zo zijn wiJ we- der- ge-

t. H.

m. P.

kon- dlgt tet ju- be- lsnd 666,
Zingt met een Jui-chen-de stem,
Hler heeft de Heer ons ge-leid,
tlan- de- lend ln de woes-tÍjn,
oaaruit ontspringt ons bestaan.

6od heeft ons we-der-3e- bo_
God heeft ons we-der-ge-bo-
God zal het lijden ons lo-
broh-nen ge-Sla-gen als won-
iaat het de. we - reld ho-

/i'Idoe het de aar-de
dit is Je- ru -
ui t de el-len-de
springende áls een
Kondigt het ju- be-

verStaan:
za- l€m,
be-vr i 3 d,
fontein,
lend aan :

KON-OIGT HTT AAN I
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een andere melodie, enkel bij wijze van afwisseling tnsl lJ 422

éénsternnig met begeleiding
met drie gelijke stemmen (met of zonder de basnoot) of met v.ier gemengde stenmen

Zingt

l,lan -

J

met

de-

a

chen-

de

een JUl --

lend in

de -stem,

Hoes-tijnr

to - 9Bn, 
"

von - den,

a - demt weer op - - 9e

heb- ben wjj wa- ter ge

dit is Je- ru

sgringen-de a'l s

lod heeft ons we- der- ge-.

bron- n?n ge- s 1 a-gen al s

bo - ren.

won - den.

P. Schollaert

met twee instrumenten of zoemsLerrnen (a cappeila)

t'.-/

5. oaaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij we-der- ge- bo -

tH=
'doe het de aar-de verstaan

luit de el-len-de be-vrijd

a

God heeft ons we-der-ge-
6od zal het I i jden ons

bo- ren!
lo - nen.

I t

lí,ondigt het ju-be-lend aan laal het de we - reld ho - ren.
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tcegevoegde

I. Kon- digt het ju- be- Iend aan,
3. Hier heeft de Heer ons ge-leid,

laat het de wind-stre-ken
hier doet Hij is- ra- el

no- F€Í! r

wo - nen,


