Oh, Master, grant that I may never seek,
So much to be consoled, as to console.
To be understood, as to understand,
To be loved, as to love with all my soul.
Make me a channel of Your peace.
It is in pardoning that we are pardoned,
In giving to all men that we receive,
And in dying that we're born to eternal life.
Maak mij een werktuig van uw vrede,
waar haat is, dat ik liefde ben,
vernedering dat ik daar zal vergeven,
waar tweedracht, dat ik eenheid breng,
waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,
waar twijfel, dat vertrouwen komt,
waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng,
waar het duister, daar zij het helder licht.
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten.
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven.
Want in het geven is het ontvangen,
in sterven staat het leven op.

Kinderlied 468 ELB
Sta 's even op als je Jezus liefhebt,
sta eens even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.
Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt,
klap eens in je hand, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.
Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt,
draai eens even rond, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.
Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt,
geef elkaar de hand, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.
Ga eens even zitten, als je Jezus liefhebt,
ga eens even zitten, als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

Zingen: Kinderopwekking 241
A van almachtig,
B van Bevrijder,
C is van Christus, gezalfde van God.
D is van Dienaar,
E is van eeuwig,
F van Formeerder, Hij schiep het heelal.
G van gekruisigd,
H is van hoeksteen,
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus,
K is van Koning,
L is van liefde, die Hij aan mij toont.
Refrein:
Van A tot Z
bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot is ook uw heerschappij.
U bent het einde voor mij!
M van Messias,
N is van ned’rig,
O is van opstanding,
P van profeet,
Q is van IQ: onze God is de slimste.
R is van rots
en S is van schild.
` (Refrein)
T is van toevlucht, een veilige haven,
U van uniek,
Verlosser is V.
W is de weg,
X voor extra bijzonder.
IJ voor ijzersterk,
Z van Zoon van God.
(Refrein)

Lied 460 Opwekking
1
Wat mij dierbaar was,
wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan binden zou,
alles wat ik zocht,
kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer.
Wat werk'lijk telt:
Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus;

dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn gerechtigheid;
O, ik hou van U...

ELB 343 + Lied 8b afwisselend

2
Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,
doordat U mij genade geeft.
En mijn liefste wens is om meer en meer
zoals U te zijn die in mij leeft.

1
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

(Refrein)
3
En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,
zal ik delen in uw heerlijkheid.
Door nu één met U in uw dood te zijn,
zal ik bij U zijn in eeuwigheid.
(Refrein)

Lied 462 Opwekking
1
Refrein:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)
2
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen ‚‚n te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)
3
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)
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Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
2
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep'
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
4
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

Lied Make me a channel of your peace
Make me a channel of Your peace.
Where there is hatred let me bring Your love,
Where there is injury Your pardon Lord,
And where there's doubt, true faith in You.
Make me a channel of Your peace
Where there's despair in life let me bring hope,
Where there is darkness, only light,
And where there's sadness, ever joy

