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Welkom

KIA Singers : Oh Happy Day

O happy day (o happy day )

O happy day (o happy day)

when Jesus washed ( when he washed)

O when he washed ( when he washed)

when Jesus washed ( when he washed)

he washed the sins away (o happy day)

O happy day (o happy day)

Refr.: He taught me how to watch, fight and pray - fight and

pray / and live rejoicing every day - every day !

Groet

KIA Singers : It’s me o Lord

It's a me, It's a me, It's a me Oh Lord

Standin' in the need of prayer

It's a me, It's a me Oh Lord

Standin' in the need of prayer

Not my … , It's a me Oh Lord

Not my …., It's a me Oh Lord

Standin' in the need of prayer

Schriftlezing

KIA Singers : Kumbaya My Lord

Kumbaya my Lord, kumbaya (3x)

Oh Lord, kumbaya

Someone's singing Lord, kumbaya (3x)

Oh Lord, kumbayah

Someone's ........, Lord, kumbaya (3x)

Oh Lord, kumbaya

Gedicht : Opnieuw beginnen

KIA Singers : He’s Got the whole world in his hands

“Hoe vol is jouw glas ???”

Dankgebed afgesloten met het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt

uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome;

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Uw gaven zijn bestemd voor de Hongersnood in Afrika

Zegen

KIA Singers : Amen

Dankwoord

Windup door de KIA Singers


