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Welkom 
 
Openingsgebed (Lid CC1) 
 
Koor CC: You’re my all in all. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 302 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein: 
Bless the Lord, O my soul, O my soul 
Worship His holy name 
Sing like never before, O my soul 
I'll worship Your holy name 

2. You're rich in love and You're slow to anger. 
Your name is great and Your heart is kind. 
For all Your goodness, I will keep on singing. 
Ten thousand reasons for my heart to find 

Refrein 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
Refrein (NL) 2 maal. 
 
Gods geboden 
 
Op Toonhoogte 16 (samenzang, NL en Birmees) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  
 
Solo (gezongen door een lid van de CC) 
 
Gebed

 
1 CC = Chin Church.  

Opwekking 615 (Engels en NL) 
1. Thank you for the cross, Lord. 
Thank you for the price You paid. 
Bearing all my sin and shame 
in love You came 
and gave amazing grace. 
2. Thank you for this love, Lord. 
Thank you for the nail pierced hands. 
Washed me in Your cleansing flow. 
Now all I know 
Your forgiveness and embrace. 

Refrein: 
Waardig is het Lam, 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
3 Hoog verheven Heer, 
Jezus, zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam. 
Waardig is het Lam. 
1. Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld mijn pijn; 
nu ben ik rein; 
Uw liefde wast mij schoon. 
2. Dank U voor offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
En omarmt mij als Uw zoon 
Refrein 
Worthy is the Lamb, 
seated on the throne 
Crown You now with many crowns. 
You reign victorious. 
3. High and lifted up, 
Jesus Son of God, 
the Darling of Heaven crucified. 
Worthy is the Lamb. 
Worthy is the Lamb 

Refrein 

Refrein (NL) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

2 Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

1 Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
2 Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 

Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 
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Bijbellezing: Galaten 5: 13-25 (NBV21 en 
Birmees) 
Leven door de Geest 
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te 
zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse 
begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in 
liefde, 14want de hele wet is vervuld in één 
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar 
wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas 
dan maar op dat u niet door elkaar wordt 
verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u leiden door de 
Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse 
begeerten. 17De aardse begeerte gaat in tegen de 
Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de 
aardse begeerte. Het een is in strijd met het 
ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 
18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, 
bent u niet onderworpen aan de wet. 19De 
praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn 
bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 
20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 
21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer 
van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing 
die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 
overgeven, zullen geen deel hebben aan het 
koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de 
Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen 
wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus 
Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met 
alle hartstocht en begeerte aan het kruis 
geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we 
de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet 
uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad 
hart toedragen. 
 
Preek (NL met samenvattingen in het Engels) 
 
Gebed  
 
Op Toonhoogte 182(NL en Eng) 
1 Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die ’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
2 'T was grace that taught my heart to fear 
and grace my fears relieved. 
How precious did that grace appear 
the hour I first believed. 

3 Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis 
4.When we've been here ten thousand years 
Bright, shining as the sun 
We've no less days to sing God's praise 
Than when we first begun 

 
Mededelingen 
 
Gebed 
 
Collecten 

1. Groot Nieuws Radio 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Op Toonhoogte 315 (NL en Eng) 
Lord I lift Your name on high. 
Lord I love to sing Your praises. 
I'm so glad You're in my life. 
I'm so glad You came to save us. 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Zegen 

Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 

2 Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad, 
maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 


