Update 21 januari 2017.

Errata
Betreft: fouten / inconsequenties in de uitgave 2016 Bundel Geestelijke Liederen

L.S.,
Onze excuses!
Hieronder vindt u fouten in verschillende drukgangen die tot dusver verschenen zijn:
De grijze regels geven fouten aan, die helaas na de drukgang in oktober 2016 gevonden werden.
Blz. 10 toevoegen:
LB nr. GL2016 nr.
291
305
363
299
393
226
398
277 (en niet nr. 276)
In de drukgangen vóór september 2016 zijn de volgende fouten / inconsequenties blijven zitten:
Blz. 10 laatste kolom Lb nr 404: GL nr. 241 (het moet zijn) 242.
Blz. 12 Als een hert dat verlangt naar water 244: 3  moet zijn 244: 1
Blz. 14 regel 4 - 312 : 1  313 : 1
Blz. 14 regel 6 – Dankt dankt  Dank dank
Blz. 16 middenin – Glorie glorie glorie aan het Lam 245 : 2  245 : 1
Blz. 18 middenin – Heilig heilig is het Lam 245 : 3  245 : 2
Blz.22 de op één na onderste regel: de spatie vooraan moet weg.
U bent mij meer dan goud of zilver 245: 1  moet zijn 244: 2
Blz. 32 regel 5 – Waardig waardig waardig is het Lam 246 : 4  245 : 3
In liederen met maar één couplet behoort geen coupletnummer voor dat ene couplet te staan. Dit is bij de volgende drukgang gewijzigd,
evenals in de voetnoten bij het betreffende couplet.
Lied 151 – regel 4: Uw naam  Uw Naam
Lied 165 – bovenaan toevoegen: ZvdH 24
Lied 241 – bovenaan: weghalen Lb 404
Lied 242 – bovenaan: toevoegen Lb 404
Lied 244 – er moet 1. vóór het eerste couplet staan.
Lied 267 - er moet 1. vóór het eerste couplet staan.
Lied 292 - er moet 1. vóór het eerste couplet staan.
Lied 297- Couplet 3 is het refrein van couplet 2! Couplet 4 wordt: 3 en wordt besloten met ‘Refrein’ van coupl.1.
Lied 297 – coupl.2: Leid ons Leidt ons
Lied 311 : Bovenaan: Opw.26 moet 268 zijn.
Lied 316 – bovenaan toevoegen: JdH 48.
Lied 317 – ‘Refrein’ in de coupletten 2 en 3 moet weg.
Lied 318 – bovenaan Lb 392  Lb 394.
Lied 323 – dit lied begint met het refrein, dus in de laatste regel op blz. 680 begint couplet 1.
Blz. 696 – verwijderen: J.J. Rousseau met de data (alleen P. Jongenburger blijft daar staan).
Blz. 699 – het register moet bij lied 165 bij ‘auteur’ en bij ‘componist’ de naam en gegevens van J.Ph. Buddingh toegevoegd worden (zie
daarvoor bijv. lied 167); in de laatste kolom toevoegen: ZvdH 24.
Blz. 708 – Lied 313 wijzigen: Nk 108  Nk111.

Muziek:
Lied 11 - De allerlaatste noot op de 4e balk (1e stem) moet de C een Bes zijn.
Lied 45 - 5e noot (boven "U") moet voor de eerste stem nog een E toegevoegd worden.
Lied 181 - Bij de 3e balk moet bij de één na laatste noot (boven "de") de G verwijderd worden.
Lied 235 – derde muziekbalk: stippelboogjes (wen-sen) zie hiernaast.
Lied 237 - in de een na laatste zin “geprezen zij het Lam”, bij het moet een herstelteken staan in de sopraan.
Lied 295 – laatste balk, er staat een as (van … trouwd) het moet een bes zijn.
Mocht u meer fouten en / of inconsequenties tegenkomen, dan horen wij het graag!

