1. Peace is flowing
1.
Peace is flowing like a river, flowing out through you and me
De vrede stroomt als een rivier, vloeit door jou en mij
Spreading out into the desert, setting all the captives free
Zich verspreidend tot in de woestijn, alle gevangenen bevrijdend
2.
Love is flowing... De liefde vloeit....
2.
Joy....
Vreugde...
2.
Hope.....
Hoop...
2. The river is flowing
The river is flowing, flowing and growing, the river is flowing, back to the sea.
De rivier vloeit en groeit aan, de rivier vloeit terug naar de zee.
Mother Earth carry me, a child I will always be, Mother Earth carry me, back to the sea.
Moeder Aarde draag me, een kind zal ik altijd zijn, Moeder Aarde draag me, terug naar de zee.
3.
The earth is our mother
The earth is our mother, we must take care of her x 2
De aarde is onze moeder, we moeten voor haar zorgen
Hey yunga, Ho yunga, Hey yung yung x 2
Her sacred ground we walk upon, with every step we take x 2
Haar gewijde grond waarop we wandelen, bij elke stap die we zetten
Hey yunga, Ho yunga, Hey yung yung x 2
The earth is our mother, we're taking care of her x 2
De aarde is onze moeder, we zorgen voor haar
Hey yunga, Ho yunga, Hey yung yung x 2
The earth is our mother, she taking care of us x 2
De aarde is onze moeder, zij zorgt voor ons
Hey yunga, Ho yunga, Hey yung yung x 2
4. We are one with the infinite sun
We are one with the infinite sun, forever and ever and ever x 2
Wij zijn een met de oneindige zon, voor altijd en altijd en altijd
Keya Wate Laynyo Laynyo Mahoyte, Hiyano, hiyano, hiyano x2
5.
I am a circle
I am a circle, I am healing you , you are a circle, you are healing me
Ik ben een cirkel, ik heel jou, jij bent een cirkel, jij heelt mij
U- u-u-u-nite us, be-e one, U-u-u-u-nite us, be as o-o-one.
Verenig ons, wees één, Verenig ons, Wees één
6.
Song for universal peace
Every part of the earth is sacred to my people, we belong to the earth
Elk deel van de aarde is gewijd voor mijn mensen, wij behoren tot de aarde
This we know the earth does not belong to us, we belong to the earth
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Dit weten we de aarde behoort niet aan ons, we behoren tot de aarde
We are part of the earth and it is part of us. Wij zijn deel van de aarde en zij is deel van ons
Our God is the same God
Onze god is dezelfde god

7. Fire song
Light streaming, light streaming, making my fire child glow
Licht stroomt, licht stroomt, maakt dat mijn vuurkind gloeit
Light streaming, light streaming, making my fire child grow
Licht stroomt, licht stroomt, maakt dat mijn vuurkind groeit
Fire child sing, fire child dance, fire child you'll be mine
Vuurkind zing, vuurkind dans, vuurkind je zal ik zijn
Fire child sing, fire child dance, fire child you are mine.
Vuurkind zing, vuurkind dans, vuurkind je bent mij
8.
Great Spirit
O, Great Spirit, Earth, Sun, Sky and Sea; You are inside and all around me
O, Grote Geest, Aarde, Zon, Lucht en Zee; Jij bent binnen in mij en overal rond mij
9.
Spirit of the wind
Spirit of the wind carry me, spirit of the wind carry me home,
Geest van de wind, draag me, geest van de wind draag me naar huis
Refr. Spirit of the wind carry me home to myself ............................ naar mezelf
Spirit of the ocean, dance of emotion, Spirit of the sea, set my soul free
Geest van de oceaan, dans van emotie, Geest van de zee bevrijdt mijn ziel
Spirit of the storm, help me be reborn, Spirit of the rain, wash away my pain
Geest van de storm, help me herboren te worden, Geest van de regen, was mijn pijn weg
Spirit of the sun, warm light healing me, spirit of the sky, spread my wings and fly
Geest van de zon, warm licht dat me heelt, geest van de lucht, spreidt mijn vleugels en vlieg
Spirit of the earth, help me with my birth, Spirit of the land, hold me in your hand
Geest van de aarde, help me met mijn geboorte, Geest van het land, houdt me in je hand
Spirit of the river, blessed forgiver, spirit of the shore, show me more and more
Geest van de rivier, gezegende vergever, Geest van de kust, toon me meer en meer
Spirit of the wind...
11.
Michael row the boat ashore
a. Michael row the boat ashore, Halleluja x 2
Michael roeit de boot naar de kust
b. Michael bought a gospelboat, Halleluja x 2
Michael kocht een gospelboot

2

c. Brother lend a helping hand, Halleluja x 2
Broeder leende een helpende hand
d. Sister help to trim the sail, Halleluja x 2
Zuster help om het zeil naar de wind te zetten
e. Boasting talk will sink your soul, Halleluja x 2
Blufpraat zal je ziel doen zinken
f. Jordan stream is deep and wide, Halleluja x 2
De Jordaanse rivier is diep en breed
g. Jesus stand on the other side, Halleluja x 2
Jesus stond aan de andere zijde

13.
Amazing grace
Amazing grace, how sweet the sound; that saved a wretch like me
Verbazende Genade, hoe zoet de klank; die een stakker als ik heeft gered
I once was lost, but know I'm found; was blind but know I see
Ik was ooit verloren, maar nu ben ik gevonden; was blind maar nu zie ik
'T was grace that taught my heart to fear; and grace my fears relieved
Het was de Genade die mijn hart leerde te vrezen, en de Genade verlichtte mijn angsten
How precious did that grace appear; the hour I first believed
Hoe dierbaar verscheen die Genade, op het uur dat ik voor 't eerst geloofde
Through many dangers, toils and snares; I have already come
Doorheen vele gevaren, afmattingen en valstrikken ben ik al gekomen
'T is grace has brought me safe thus far; and grace will lead me home
Deze genade heeft me in veiligheid gebracht zo ver en de genade zal me naar huis leiden

18.
He’s got the wole world in his hands
a. He’s got the wole world in his hands x4
Hij heeft de hele wereld in zijn handen
b. He's got the tiny little baby in his hands x4
Hij heeft de kleine baby in zijn handen
c. He's got you and me brother in his hands x4
Hij heeft jou en mijn broeder in zijn handen
d. He's got the son and his father in his hands x4 Hij heeft de zoon en de vader in zijn handen
e. He's got the mother and her daughter in his hands x4 Hij heeft de moeder en haar dochter in zijn
handen
f. He's got everybody here in his hands x4
Hij heeft iedereen hier in zijn handen
g. He's got the sun and the moon in his hands x4
Hij heeft de zon en de maan in zijn handen
h. He's got the whole world in his hands x4
19.
Swing Lord sweet chariot coming for to carry me home x2
Zwaaiende Heer, zoete triomfwagen die komt om me naar huis te dragen
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I looked over Jordan and what did I see, coming for to carry me home
Ik keek over de Jordan en wat zag ik, komende om me naar huis te dragen
A band of Angels coming after me, coming for to carry me home
Een groep Engelen die voor mij komen, om me naar huis te dragen
20.
Carry my soul and let me journey o-o-on, for the moon and stars, show me the way
back home
Draag mijn ziel en laat me verder reizen, want de maan en de sterren tonen me de weg terug naar huis
21. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food x 2
Liefde is mijn vorm, waarheid is mijn adem, zaligheid is mijn voeding
My life is my message, my message is my life x 2
Mijn leven is mijn boodschap, mijn boodschap is mijn leven
No reason for love, no season of love, no birth no-o death x 2
Geen reden voor liefde, geen zeizoen van liefde, geen geboorte geen sterven
22.
Bless the Lord, my soul, and bless god’s holy name
Loof de heer, mijn ziel en Loof Gods heilige naam
Bless the Lord, my soul, who leads me into life
Loof the Heer, mijn ziel, die me leidt in het leven

29. Paix, amour et lumière, sur la terre et dans mon coeur
31.
How could anyone
How could anyone ever tell you, you were anything less than beautiful
Hoe kan iemand je ooit vertellen, dat je in wat opzicht dan ook minder dan mooi zou zijn
How could anyone ever tell you, you were less than whole
Hoe kan iemand je ooit vertellen, dat je minder dan heel zou zijn
How could anyone fail to notice, that your loving is a miracle
Hoe kan iemand niet opmerken, dat jouw liefde een wonder is
How deeply your connected to my soul.
Hoe diep je bent verbonden met mijn ziel.
32.
It’s a Joy to get to know you x2
Het is een vreugde je te leren kennen
And I really am liking to share in your world.
En ik vind het werkelijk fijn in jouw wereld te delen
When your love is deep and quiet, I can hear it so clearly
Als je liefde diep en rustig us, dan hoor ik het zo helder
It's calling forever to share in your world.
Het roept voor altijd om in jouw wereld te delen.
33.
Return again
Return again, return again, return to the land of your soul x 2
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Keer terug naar het land van je ziel
Return to what you are, return to who you are,
Keer terug tot wat je bent, keer terug tot wie je bent
Return to where you are born and reborn again.
Keer terug tot waar je opnieuw geboren en herboren wordt.
34.You can relax now
You can relax now, common and open your eyes Je kunt ontspannen nu, komaan open je ogen
Breathe deeply now, I am with you
Adem diep nu, Ik ben met je
Oh my sweet sweet child, who do you think you are O, mijn zoet lief kind, wie denk je dat je bent
You are the child of God, and that will never change Je bent God's kind, en dat zal nooit
veranderen.
You had a dream, you misunderstood
You thought we were seperate
But now you hear my voice and....

Je had een droom, je begreep het verkeerd
Je dacht dat wij afgescheiden waren
Maar nu hoor je mijn stem en...

You can relax now...
Breathe deeply now...
You are the love of my life, you are my one creation Je bent de liefde van mijn leven, Je bent mijn
unieke schepping
You are eternity and that will never change.
Je bent eeuwigheid en dat zal nooit veranderen.
35.
Peace be with you
Peace be with you, oh my dear one }
Peace be with you, precious child } x 2
Vrede zal met je zijn, o mijn liefste...., dierbaar kind
Angels hover all about you, they protect you night and day
Engelen zweven rond you, ze beschermen you dag en nacht
Angels hover all about you, they will guide you on your way
.............................................ze leiden jou op jouw weg.

37.

Jaya jaya devi mata namaha

Voor vrede met de moeder

38.
Radha soami deva devi, radha soami sat nam Om in verbinding te komen met het
geestelijke
39. Hari om shiva om shiva om hari om, hari shiva shiva hari om
Voor stralend mannelijk bewustzijn
40.Om asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya,mrityorma amritamgamaya
Voor waarheid; licht en ontsterfelijkheid
41. Gopala gopala devakinandana gopala x2 Devakinandana gopala devakinandana gopala x2
Om de relatie tussen ouder en kind te verbeteren
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42.
Om eim hreem kleem chamundayai vichhe namaha Voor wijsheid overvloed en
bescherming
43.
Om nama shiva om nama shiva om nama shiva om nama shiva
Adi shakti adi shakti namo namo. Shiva shakti shiva shakti
Om mannelijke en vrouwelijke harmonie in harmonie te brengen
44.

Om ham hanumate namaha Voor genezing en kracht

45.
Patneem manoramam dehi manovrittanusaarineem Om een vrouwelijke levenspartner te
vinden
45 bis Sat patim dehi parameshvara Om een mannelijke levenspartner te vinden
46.
Ja devi sarva bhuteshu buddirupena samsthita namastasyei namastasyei namastasyei
namo namaha Om de intelligentie te verhogen
47.

Om sri ram jai ram jai jai ram Voor overwinning van de kracht van de liefde

48.

Om shanti om. All we are saying is give peace a chance

Voor vrede

49.
Panduranga hari/ mukunda murari/ panduranga panduranga/ panduranga hari/
panduranga hari jai jai/ panduranga hari/ panduranga panduranga/ panduranga hari/
Voor bevrijding van sexuele remmingen
50.
Raghupati raghava/ raja ram/ patita pavana/ sitaram Voor overwinning van de geest
over ego
51.

Gate gate paragate parasamgate bodhiswaaha Voor verlichting en vrede

52.
Saraswathi mahalaksmi durga-devi namaha Voor creativiteit, onzelfzuchtige rijkdom
en veiligheid
53.
Dhanyavad dhanyavad dhanyavad ananda Voor vreugdevolle dankbaarheid en om te
vergeven
54.
Kodanda rama pahi/ kodanda rama/ pattabhirama pahi/ pattabhirama/ hara hara ganga/
shiva shiva ganga/ shankara ganga/ jai panduranga Voor bescherming en om een wonder te
ervaren
55.

Shakti shakti dhanyavad ( x 2 ) shakti shakti adi shakti adi shakti dhanyavad
Voor kracht, om dankbaar te zijn, voor vrouwelijke energie

56.
Om gam ganapatayae namaha (x2) gauri nandana gajavadana,om gam ganapatayae
namaha x2
Om iets nieuws te beginnen, moeilijkheden op te lossen, om succes te hebben
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57.
Shivam shantamidyam varam lokapalam parabrahma lingam bhaje pandurangam
Voor vrede en bescherming van de hele wereld
58.

Om dum durgayai namaha, om kreem kaalikayai namaha
Om negativiteit, ziekte en slapeloosheid te overwinnen

59.

Jai jai bolo ananda ande mati ki jai x2
}
ande mati jai ande mati ki jai x2
} Voor de goddelijke moeder
durge, kali, laksmi, mary, tara..}

60.

Shankara daya ki murti ho, phira dera itani kyon karo, dainya dukha duvidha haro,
karuna karo karuna karo

61.
Teri sharan main aya, o haidakhana vale,
sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale x2
62.
Haidakhanda viharini jagamana harini ye, maiya jagamana hariniye,
dayamayi deveshi x2 jaya jagamana shive om jaya jagadamba shive

63. Early in the morning
Early in the morning when my work is over, I am going home x2
Vroeg in de morgen als mijn werk gedaan is, ga ik naar huis
Fly away home to Jesus, fly away home
Vlieg weg thuiswaarts naar Jesus, vlieg weg thuiswaarts
Early in the morning when my work is over, I am going home
64. Trust Your own thinking
Trust your own thinking, follow your Heart Vertrouw je eigen denkproces, Volg je hart
Go with an open mind
Ga met een open geest
The old ship is sinking, let it go down
Het oude schip zinkt, laat het maar neergaan
New land is there for you to find
Nieuw land is daar om door you gevonden te worden
All is waiting, leading the way
Alles is wachtende, leidt de weg
All will take you “there” in a way
Alles zal je “daar” brengen in zekere zin
Through all kinds of weather, deep down and high Door alle soort van weer, diep naar beneden en
hoog
You learn to fly as you laugh and you cry Je leert vliegen terwijl je lacht en weent
Menambe higher higher, menambe higher .....
65.Open your heart
Open your heart and see, love is the way to be in harmony
Open je hart en zie, de liefde is de weg om in harmonie te zijn
Yes I am born to love, born to be, I am born to be free
Ja ik ben geboren om lief te hebben, geboren om te zijn, ik ben geboren om vrij te zijn.
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68.
Love lifted me
Love lifted me, O love lifted me, when nothing else would work O love lifted me
De liefde tilt me op.... als niets anders werkt tilde de liefde me op

72. You are my sister
1. You are my sister, you are my mother, you are my lover and my friend
Jij bent mijn zuster, jij bent mijn moeder, jij bent mijn geliefde en mijn vriend
You are the beginning, you are the center, and you are beyond the end
Jij bent het begin, jij bent het centrum en je bent verder dan het einde
Ref. And I love you so you help me see, to see you in all is to see you in me
En ik hou zo van je, je helpt me zien, jou zien in alles is je zien in mezelf
For I'm in you and your in me x2 want ik ben in jou en jij bent in mij
2.
You are my brother, you are my father, you are my lover and my friend
Je bent mijn broer, jij bent mijn vader, jij bent mijn geliefde en mijn vriend
You are the beginning, you are the center, and you are beyond the end
Jij bent het begin, jij bent het centrum en je bent verder dan het einde
3.
You are the Buddha, you are the Krishna, you are the Christ you are my friend
Je bent de Boedha, je bent de Krishna, Jij bent de Christus jij bent mijn vriend
You are the beginning, you are the center, and you are beyond the end
Jij bent het begin, jij bent het centrum en je bent verder dan het einde

80. The wild rover
1. I’ve been a wild rover for many’s a year, I've spent all my money on whisky and beer.
But now I'm returning with gold in great strore, and I never will play the wild rover no more.
Ref.. And it's no nay never, no nay never no more, and I play the wild rover, no never no more.
2. I went into a nailhouse, I used to frequent, I told the landlady my money was spent.
I asked her for credit, she answered me nay, such custom as yours I can have every day.
3. I went up from my pocket ten sovereigns bright,and the landlady's eyes opened with delight,
She says I have whiskies and wines of the best, And the words that you told me were only in jest.
4. I’ll go home to my parents, confess what I’ve done and I'll ask them to pardon their prodigal son.
And when they've caressed me, as oft times before,Then I never will play the wild rover no more.
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92.
Make me 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 is despair in life let me bring hope.
Where there is darkness only light and where there's sadness ever joy.
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 whith all my soul.
Make 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.
95. Oh Danny boy
Oh danny boy the pipes are calling, from glen to glen and down the mountain side
The summeres gone and all the roses falling, it's you it's you must go and I must bide
But come you back when summer's in the meadow or when the valleys hushed and white with snow
It's I'll be here in sunshine or in shadow, oh Danny boy oh Danny boy I love you so.
96.
Sloop John B
We sailed on the sloop John B, my grandfather and me, round the nassau town we did roam
drinking all night, we got into a fight, I feel so broke up I want to go home
So hoist up the John B sails, see how the mainsail's set, send fot the captain ashore let me go home
Let me go home, let me go home, I feel so broke up, I want to go home.
AVONDLIEDEKE
't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;
Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen
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de doodgewoonste dingen
De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen
Ik zing van al 't mooie dat ik zie
Het dagelijkse leven is m'n allermooist gegeven
In harmonie op melodie
Soms zie ik 't vervagen, dat zijn de trieste dagen
Die brengen mij dan even van m'n stuk
Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen
Van eindeloos geluk
De hebzucht van de mensen moesten we meer verwensen
Je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven
Van nooit tevreden mensen om je heen
Het ego is me alsmaar nummer 1
Maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen
geluk is simpel, dat geldt algemeen
De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen
Ik zing van al 't mooie dat ik zie
Het dagelijkse leven is m'n allermooist gegeven
In harmonie op melodie
Soms zie ik 't vervagen, dat zijn de trieste dagen
Die brengen mij dan even van m'n stuk
Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen
Van eindeloos geluk
De wijsheid die we wensen, leeft onder alle mensen
In alle regionen vaak onder doodgewonen
De wijsheid die geluk voor ogen heeft
En iedereen voldoende kansen geeft
Om in dit korte leven elkaar geluk te geven
Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft
De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen
Ik zing van al 't mooie dat ik zie
Het dagelijkse leven is m'n allermooist gegeven
In harmonie op melodie
Soms zie ik 't vervagen, dat zijn de trieste dagen
Die brengen mij dan even van m'n stuk
Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen
Van eindeloos geluk
Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen
Van eindeloos geluk
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The Connemara craddle song
On wings of the wind o'er the dark rolling deep
Angels are coming to watch o'er thy sleep
Angels are coming to watch o'er thee
So list to the wind coming over the sea.
Chorus:
Hear the wind blow love, hear the wind blow
Lean your head over and hear the wind blow
Oh winds of the night,may your fury be crossed
May no one that's dear to our island be lost
Blow the wind lightly, calm be the foam
Shine the light brightly to guide them back home
The currachs are sailing way out on the blue
Chasing the herring of silvery hue
Silver the herring and silver the sea
Soon they'll be silver for baby and me.
The currachs tomorrow will stand on the shore
And he goes sailing, no never no more
The nets will hang drying, the nets heaven blessed
(And safe in my arms dear, contented he'll rest )of
(Your daddy is home, babe, and home he will stay)

titel: Imagine
auteur: John Lennon

C
F
Imagine there's no heaven
C
F
It's easy if you try
C
F
No hell below us
C
F
Above us only sky
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F
Am
Dm
Imagine all the people
G
Living for today... joehoe
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace... joehoe
F
G
C Csus7 E E7
You may say I'm a dreamer
F
G
C Csus7 E E7
But I'm not the only one
F
G
C Csus7 E E7
I hope some day you will join us
F
G
C
And the world will be one
Imagine no possesions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of men
Imagine all the people
Sharing all the world... joehoe
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you will join us
And the world will be as one

titel: THE ROSE
auteur: Bette Midler

Beginnoot zang:

C D E

Verse 1:

C
G7
F
G7
C
Some say love it is a river that drowns the tender reed.
G7
F
G7
C
Some say love it is a razor that leaves your soul to bleed.
F
G7
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Some say love it is a hunger, an endless aching need.
C
G7
F
G7
C
I say love it is a flower and you it's only seed.
verse 2:

C
G7
F
G7
C
It's the heart afraid of breaking that never learns to dance.
G7
F
G7
C
It's the dream afraid of waking that never takes the change.
Em
Am
F
G
It's the one who won't be taken, who can not seem to give.
C
G7
F
G7
C
And the soul afraid of dying that never learns to live.
Verse 3:

C
G7
F
G7
C
When the night has been too lonely and the road has been too long.
G7
F
G7
C
And you think that love is only for the lucky and the strong.
Em
Am
F
G
Just remember in the winter far beneath the bitter snows.
C
G7
F
G7
C
Lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose.

titel: La ballade des gens heureux
auteur: G‚rard Lenorman

C
Notre vieille terre est une ‚toile
Dm
G7
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O— toi aussi tu brilles un peu
Dm
G7
C
Je viens te chanter la ballade
Am
Dm
G7
C
La ballade des gens heureux
Dm
G7
C
Je viens te chanter la ballade
Am
Dm
G7
C
La ballade des gens heureux
Tu n'as pas de titre ni de grade
Mais tu dis tu quand tu parles … dieu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Journaliste, pour ta premiŠre page
Tu peux ‚crir' tout ce que tu veux
Je t'offre un titre formidable
La ballade des gens heureux
Toi qui a plant‚ un arbre
Dans ton petit jardin de banlieu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Il s'endort et tu le regarde
C'est ton enfant, il te ressemble un peu
On vient lui chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Toi, la star du haut de ta vague
Descends vers nous, tu nous verras mieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur, flambeur ou gentil petit vieux
On vient te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Comme un choeur dans une cath‚drale
Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux
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