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Woord van welkom 
 
Please forgive me – Bryan Adams 

It still feels like our first night 
together 
Feels like the first kiss and it's 
getting better, baby, no one 
can better this 
You're still holding on, you're 
still the one 
The first time our eyes met, 
same feeling I get 
Only it feels much stronger, I 
wanna love you longer 
You still turn the fire on. 
                         
 
Refrein:   
So if you're feeling lonely, 
don't 
You're the only one I ever 
want 
I only wanna make it good 
So if I love you a little more 
than I should... 
 
 
Please forgive me, I know not 
what I do 
Please forgive me, I can't stop 
loving you 
Don't deny me this pain I'm 
going through 
Please forgive me, if I need 
you like I do 
Please believe me, for what I 
say is true 

Het voelt nog als de eerste 
nacht samen. 
Voelt als de eerste kus en het 
wordt steeds beter. 
Ik hou vol dat jij nog steeds de 
ware bent. 
Ik heb nog steeds hetzelfde 
gevoel als toen we elkaar 
voor het eerst aankeken. 
Het voelt alleen nog sterker, ik 
wil nog langer van je houden. 
Je zet mijn hart nog steeds in 
vuur en vlam. 
 
Refrein:   
Dus als je je eenzaam voelt: 
niet doen. 
Je bent nog steeds degene 
die ik wil. 
Ik wil het alleen maar goed 
maken. 
Dus als ik een beetje meer 
van je zou houden dan ik nu 
kan . . . . .  
Vergeef me alsjeblieft, ik weet 
niet wat ik moet doen. 
Vergeef me alsjeblieft, ik hou 
nog steeds van jou. 
Negeer me niet, ik moet door 
deze pijn heen. 
Vergeef me alsjeblieft, ik heb 
je heel hard nodig. 
Vergeef me alsjeblieft, want 
wat ik zeg is waar. 



Please forgive me, I can't stop 
loving you 
 
Still feels like our best time 
together 
Feels like the first touch,   
we're still getting closer, baby, 
can’t get close enough 
You're still holding on, you're 
still number one 
I remember the smell of your 
skin,   
I remember everything 
I remember all your moves, I 
remember you, yeah! 
I remember the nights, you 
know I still do. 
 
 
Refrein   
 
One thing I'm sure of, is the 
way we made love 
One thing I'm in pain now, is 
for us to stay strong 
With every ride and every bus 
I'm prayin', that’s why I’m 
saying . . . . 
 
Refrein   

Vergeef me alsjeblieft, ik hou 
nog steeds van jou. 

 
Het voelt nog steeds als onze 
beste tijd samen. 
Het voelt als het eerste 
contact, we komen dichter bij 
elkaar, het kan me niet dicht 
genoeg zijn. 
Jij houdt nog steeds vol, jij  
bent nog steeds de ware. 
Ik herinner me de geur van je 
huid, ik herinner me alles. 
Ik herinner me al je 
bewegingen, ik herinner me 
jou. 
Ik herinner me de nachten, 
dat weet je. 
 
Refrein. 
 
Ik weet nog heel goed hoe we 
van elkaar hielden. 
Ik heb er nu pijn van, maar we 
moeten sterk blijven. 
Waar ik ook ben, ik bid, 
daarom zeg ik: 
 
 
Refrein. 

 
 Filmpje: sorry zeggen. 
 
 
 

 

 



 Sorry seems to be the hardest word – Elton John 

What have I got to do to make 
you love me 

What have I got to do to make 
you care 
What do I do when lightning 
strikes me 
And I wake to find that you're 
not there? 
 
What have I got to do to make 
you want me 
What have I got to do to be 
heard 
What do I say when it's all 
over? 
And sorry seems to be the 
hardest word 
 
Refrein 
It's sad, so sad  
It's a sad, sad situation 
And it's getting more and 
more absurd 
It's sad, so sad  
Why can't we talk it over? 
Oh it seems to me 
That sorry seems to be the 
hardest word 
 
Refrein  
 
 

Wat moet ik doen om je van 
me te laten houden?  
Wat moet ik doen om je om 
me te laten geven?  
Wat moet ik doen als ik door 
de bliksem geraakt wordt?  
En ik wakker word en ontdek 
dat je er niet bent?  
 
Wat moet ik doen om ervoor 
te zorgen dat jij me wilt?  
Wat moet ik doen om gehoord 
te worden?  
Wat zeg ik als het allemaal 
voorbij is?  
En sorry het moeilijkste woord 
blijkt te zijn?  
 
Refrein. 
Het is zo droevig, zo droevig 
Het is een verdrietige situatie  
En het wordt steeds erger 
Het is zo droevig, zo droevig  
Waarom kunnen we er niet 
over praten  
Want het lijkt mij het 
allermoeilijkst om sorry te 
zeggen. 
 
Refrein 
 
 

 
Kyriëgebed  
 
 



Vergeef ons Heer (gezongen door OKIDO) 

Refrein:  Vergeef ons Heer, 
want anders kunnen wij niet leven. 
En geef ons Heer, 
dat wij elk mens kunnen vergeven,  
die met ons leeft. 

 
Vergeef hen,  die niet meer hopen, 
die heel de wereld laten gaan. 
Die alle mensen laten lopen;  
ze trekken zich van hen niets aan.  
 
Refrein. 
 
Vergeef hen, die niets meer willen,  
omdat ze zijn teleurgesteld. 
Ze worden zuur en ze verkillen,  
omdat geen mens meer voor hen telt.  
 
Refrein.  
 

 
 
Eerste lezing: Marcus 2,1-12 

 

Op een dag kwam Jezus weer terug in Kafarnaum. Toen de 

mensen hoorden dat hij er weer was, kwamen ze allemaal naar 

zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. 

Jezus vertelde de mensen over God.  

Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die 

niet kon lopen. Maar door de drukte konden ze hem niet bij Jezus 

brengen. Daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven 

Jezus. Ze lieten de verlamde man op zijn draagbed naar 

beneden zakken. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. 

Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Ik vergeef je 

alles wat je verkeerd hebt gedaan’.  



Er zaten een paar wetsleraren tussen de mensen. Die dachten 

bij zichzelf: ‘Zoiets mag hij helemaal niet zeggen! Hij beledigt 

God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven!’ Maar 

Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen: ‘Het is 

anders dan jullie denken. Het lijkt makkelijk om tegen iemand die 

niet kan lopen te zeggen: Ik vergeef je alles wat je verkeerd hebt 

gedaan. Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te zeggen: Sta op, 

pak je draagbed op en ga lopen. Maar ik ben de Mensenzoon. 

God heeft mij de macht gegeven om te vergeven. Dat zal ik jullie 

laten zien’.  

Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: ‘Sta op, pak je 

draagbed op en loop naar huis’. Meteen stond de man op. Hij 

pakte zijn bed op en liep weg. Iedereen had gezien wat er 

gebeurd was. De mensen waren diep onder de indruk. Ze 

dankten God en zeiden: ‘Zoiets hebben we nog nooit 

meegemaakt’.  

 
I have a dream - ABBA 

I have a dream a song to sing 
to help me cope with anything 
if you see the wonder  
of a fairytale  
you can take the future 
even if you fail 
 
 
Refrein:  
I believe in angels something 
good in everything I see 
I believe in angels when I 
know the time is right for me  
I cross the streets, I have a 
dream  
I cross the streets, I have a 
dream 

 

Ik heb een droom, een lied 
om te zingen die me helpt bij 
alle tegenslagen. 
Als je het wonder van een 
sprookje ziet, kun je de 
toekomst aan, zelfs als het 
fout gaat. 
 
Refrein:   
Ik geloof in engelen, iets 
goeds in alles wat ik zie 
Ik geloof in engelen, als ik 
weet dat het nu de tijd is 
Dan durf ik het aan, ik heb 
een droom. 
dan durf ik het aan, ik heb een 
droom. 
 



I have a dream a fantasy  
to help me through reality 
If my destination makes it 
worth the while 
Pushing through the 
darkness,  
still another mile  
 
Refrein   

Ik heb een droom, een 
fantasie die me door de 
realiteit helpt. 
Als mijn bestemming het 
allemaal waard maakt. 
Ga ik door de duisternis, 
maakt niet uit hoe ver. 
 
Refrein. 
 

 
Tweede lezing: Marcus 2,13-17 

 

Jezus ging weer naar het meer. Er kwam een grote groep 

mensen naar hem toe. Jezus gaf ze uitleg over God. 

Onderweg trof zijn blik Levi, de zoon van Alfeüs, zoals die daar 

zat op zijn post bij het huis van belasting. Jezus zei tegen hem: 

‘Kom, ga met mij mee’. Levi stond op en ging met Jezus mee. 

Later gingen Jezus en zijn leerlingen eten bij Levi thuis. Daar 

waren ook veel belasting-mensen en anderen die zich niet aan 

de geboden hielden. Want er gingen steeds veel van dat soort 

mensen met Jezus mee. De wetsleraren die bij de farizeeën 

hoorden, zagen wat Jezus deed. Ze zeiden tegen zijn leerlingen: 

‘Je hoort niet te eten met tollenaars en zondaars’. Toen Jezus 

dat hoorde, zei hij: ‘Een dokter is er niet voor gezonde mensen, 

maar voor zieke mensen. Met mij is het net zo. Ik ben niet 

gekomen om mensen te roepen waar niets aan mankeert maar 

mensen met wie het is misgegaan’. 

 
Gedachten bij het thema. 
 
 

 

 



Listen to your heart - Roxette 

I know there's something in 
the wake of your smile. 
I get a notion from the look in 
your eyes , yeah. 
You've built a love but that 
love falls apart . 
you little piece of heaven  
turns to dark. 
                                   
Refrein:   
Listen to your heart, when 
he's calling for you. 
Listen to your heart, there's 
nothing else you can do.  
I don't know where you going, 
and I don't know why. 
But listen to your heart, before 
you tell him goodbye. 

 
 
Sometimes you wonder if this 
fight is worthwhile. 
The precious moments are all 
lost in the tide. 
They're swept away and 
nothing is what it seems. 
The feelings of belonging , to 
your dreams. 
 
Refrein  
 
And there are voices that 
want to be heard. 
So much to mention but you 
can't find the words. 

Ik merk dat er iets is in de 
manier waarop je glimlacht. 
Ik merk iets aan de blik in je 
ogen. 
De ontstane liefde valt in 
duigen. 
Een stukje hemel verandert in 
duisternis. 
  
Refrein:   
Luister naar je hart, wanneer 
hij je roept. 
Luister naar je hart, dat is het 
enige wat je moet doen. 
Ik weet niet waar het 
heengaat, en ik weet niet 
waarom. 
Luister naar je hart voordat je 
hem aan de kant zet. 
 
Soms vraag je je af of dit het 
allemaal wel waard is. 
Alle kostbare momenten zijn 
verloren gegaan. 
Ze zijn verdwenen, niets is 
meer wat het lijkt: 
het gevoel bij elkaar te horen, 
je dromen. 
 
Refrein. 
 
Er zijn stemmen die gehoord 
willen worden. 
Zoveel gevoel, maar je kan 
het niet onder woorden 
brengen. 



The scent of magic, the 
beauty that's been. 
When love was wilder, than 
the wind.               
 
Refrein:   

Dat magische gevoel, al het 
moois dat is geweest. 
Toen liefde stormachtig was. 
 
 
Refrein. 

 
Intenties 
 
Collecte 
 
You’re still the one – Shania Twain 

Looks like we made it, look 
how far we've come my baby. 
 We might have took the long 
way, we knew we'd get there 
someday. 
 
They said, "I bet… they'll 
never make it". 
But just look at us holding on. 
We're still together still going 
strong. 
 
 
Refrein 
You're still the one I run to, 
the one that I belong to. 
You're still the one I want for 
life. 
You're still the one that I love, 
the only one I dream of. 
You're still the one I kiss good 
night. 
 
 

Het lijkt erop dat het gelukt is, 
kijk eens van hoever we 
gekomen zijn. 
We hebben de moeilijke weg 
gekozen, maar we wisten dat 
het eens zou lukken. 
Ze zeiden:” Ik wed dat het ze 
niet gaat lukken”. 
Maar kijk eens hoe we het 
voor elkaar hebben gekregen. 
We zijn nog steeds samen, 
het gaat nog steeds goed. 
 
Refrein:  
Je bent nog steeds degene 
waar ik van hou. 
Ik wil de rest van mijn leven 
bij je blijven 
Je bent nog steeds degene 
waar ik van hou, waar ik van 
droom. 
Nog steeds degene die ik 
goedenacht kus. 
 



Ain't nothing better, we beat 
the odds together. 
I'm glad we didn’t listen, look 
at what we would be missing. 
 
 
They said, "I bet… they'll 
never make it". 
But just look at us holding on. 
We're still together still going 
strong. 
 
 
Refrein 
Looks like we made it, look 
how far we've come….. 
my……. baby. 

Het kan niet beter, tegen alle 
verwachtingen in. 
Ik ben blij dat we niet 
geluisterd hebben, kijk eens 
wat we dan allemaal zouden 
missen. 
Ze zeiden:” Ik wed dat het ze 
niet gaat lukken”.. 
Maar kijk eens hoe we het 
voor elkaar hebben gekregen. 
We zijn nog steeds samen, 
het gaat nog steeds goed. 
 
Refrein.  
Het lijkt erop dat het gelukt is, 
kijk eens van hoever we 
gekomen zijn…….mijn …… 
liefste. 

 
Agape gebed 
 
Dat U ons met liefde omringt, God,  

ons zegent elke dag,  

dat is wat wij kunnen proeven,  

nu wij hier samen zijn en met elkaar  

weten te delen in een groot geheim.  

God van liefde, wij danken u voor dit samenzijn. 

 

Wij geloven dat U naar ons zoekt 

wanneer we in de fout gaan. 

Doe ons ervaren wat vergeven is: 

een last die van je afvalt, 

een gevoel van opluchting 

als iemand zegt: het is weer goed. 

Geef dat wij elkaar kunnen  

vergeven, zoals U ons vergeeft. 



 

Liefdevolle God, zegen ons samenzijn  

en het voedsel dat we delen.  

We hopen dat deze tafel van gemeenschap 

ook voedsel kan bieden aan ieder  

die dat nodig heeft in onze tijd. 

In die nabijheid kan iets voelbaar worden  

van uw droom van bondgenootschap tussen  

alle mensen in een niet verdeelde wereld. 

 
Onze vader 
 
Vredeswens 
 
Uitdelen van brood en honing 
 
Hard to say I’m sorry - Chicago 

Everybody needs a little time 
away 
I heard her say, from each 
other  
Even lovers need a holiday 
Far away from each other 
Hold me now, it's hard for me 
to say I'm sorry, I just want 
you to stay  
After all that we've been 
through 
I will make it up to you,  
I promise to 
 
 
Refrein:   
And after all that's been said 
and done 
You're just the part of me, 

"Iedereen moet er soms 
eventjes uit," 
hoorde ik haar zeggen. 
Zelfs geliefden moeten soms 
tijd voor zichzelf hebben 
 
Houd me nu vast. 
Het is moeilijk voor me om te 
zeggen dat het me spijt 
Ik wil gewoon dat je blijft 
Na alles wat we hebben 
meegemaakt, 
zal ik het goedmaken, dat 
beloof ik. 
 
Refrein 
En na alles wat is gezegd en 
gedaan 



I can’t let go. 
 
Couldn't stand to be kept 
away 
Just for the day, from your 
body 
Wouldn't wanna be swept 
away 
Far away from the one that I 
love 
Hold me now, it’s hard for me 
to say I'm sorry,  
I just want you to know  
Hold me now I really want to 
to tell you I'm sorry 
I could never let you go  
After all that we've been 
through 
I will make it up to you, I 
promise to 
 
 
Refrein 

hoor je weer bij mij en laat ik 
je nooit meer gaan 
 
Ik zou het niet kunnen 
uithouden 
om ook maar één dag zonder 
jou te leven 
Ik wil niet leven ver wg van 
degene waar ik van houd 
Houd me nu vast. 
ik vind het moeilijk om te 
zeggen dat het me spijt 
Ik wil alleen maar dat je dat 
weet 
Houd me nu vast. Ik wil je 
echt zeggen dat het me spijt. 
Ik zou je nooit kunnen laten 
gaan 
Na alles wat we hebben 
meegemaakt, 
zal ik het goedmaken, ik 
beloof het 
 
Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slottekst 

 

Eens was een feestmaal toebereid. 

Sint Petrus was een eeuwigheid  

al burger van het hemelrijk,  

waarin wel duizend jaar gelijk  

één dag zijn, maar ook omgekeerd:  

één enk’le dag wordt daar geërd  

en zó genoten met elkaar  

als duurt hij minstens duizend jaar. 

De dis kwam in een tel tot stand 

met zoveel engelen bij de hand, 

zodat de Heer al binnentrad 

eer men het in de gaten had. 

Verheugd begroeten ze elkaar: 

‘Dag Petrus, hier al duizend jaar? 

Wat gaat de tijd toch razend snel!’ 

‘Hoe goed dat Gij gekomen zijt, 

neem plaats in al uw heerlijkheid’. 

Toch bleef de Heer nog even staan 

en keek door’t altijd open raam  

dat uitziet op het lief en leed  

dat in de Schriften wereld heet. 

‘Help mij eens, Petrus’, zei de Heer, 

‘die man daar, wie is dat ook weer, 

die kromme rug, dat slepend been,  

zo diep elllendig en alleen’.  

‘Mijn God’, zei Petrus, ‘dat, o Heer, 

is Judas, op mijn woord van eer’.  

Toen sprak de Heer: ‘Als dat zo is,  

wacht dan nog even met de dis,  

houd jij zolang maar een sermoen, 

ik heb nog even iets te doen’.  
 
Zegen 



 
A brand new day – Diana Ross 

Everybody look around  
'cause there's a reason to 
rejoice you see. 
Everybody come out  
and let's commence to singing 
joyfully. 
Everybody look up,  
and feel the hope that we've 
been waiting for. 
Everybody's glad,  
because our silent fear and 
dread is gone. 
 
Freedom, you see,  
has got our hearts singing so 
joyfully. 
Just look about,  
you owe it to yourself to check 
it out. 
 
Refrein: 
Can't you feel a brand new 
day? Can't you feel a brand 
new day?   2x 
 
 
Everybody be glad,  
because the sun is shining 
just for us. 
Everybody wake up,  
into the morning into 
happiness. 
Hello world,  
it's like a different way of living 
now. 

Kijk allemaal eens om je heen 
Want er is een reden om blij 
te zijn 
Kom naar buiten iedereen 
En laten gaan zingen van 
vreugde 
Iedereen kijk omhoog 
En voel de hoop waar we op 
gewacht hebben 
Iedereen is blij 
Want onze stille angst en 
vrees is verdwenen 
 
De vrijheid laat ons zingen 
van blijdschap 
 
Kijk maar eens om je heen 
Je moet het maar eens 
proberen 
 
Refrein:  
Kun je de gloednieuwe dag 
niet voelen?  
Kun je de gloednieuwe dag 
niet voelen?   2x 
 
Wees blij, iedereen 
Want de zon schijnt voor ons 
allemaal 
Iedereen moet ontwaken 
op naar de ochtend en het 
geluk 
Hallo wereld 
Het leven wordt nu anders 
En dank je, wereld 



And thank you world,  
we always knew that we'd be 
free somehow. 
 
In harmony,  
and show the world that we've 
got liberty. 
It's such a change,  
for us to live so 
independently. 
Freedom, you see,  
has got our hearts singing so 
joyfully. 
Just look about,  
you owe it to yourself to check 
it out. 
 
Refrein  

 
Everybody be glad,  
because the sun is shining 
just for us. 
Everybody wake up,  
into the morning into 
happiness 
Hello world,  
it's like a different way of living 
now 
And thank you world,  
we always knew that we'd be 
free somehow. 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben altijd geweten, dat 
we op één of andere manier 
vrij zouden zijn. 
 
In harmonie 
laten we de wereld zien, dat 
we vrij zijn 
Het is voor ons zo anders 
om onafhankelijk te leven 
 
De vrijheid laat ons zingen 
van blijdschap 
 
Kijk maar eens om je heen 
Je moet het maar eens 
proberen 
 
Refrein:  

 
Wees blij, iedereen 
Want de zon schijnt voor ons 
allemaal 
Iedereen moet ontwaken 
Op naar de ochtend en het 
geluk 
Hallo wereld 
Het leven wordt nu anders 
 
En dank je, wereld 
We hebben altijd geweten, dat 
we op één of andere manier 
vrij zouden zijn. 
 
 
 
 
 
 



In harmony,  
and show the world that we've 
got liberty. 
It's such a change,  
for us to live so 
independently. 
Freedom you see,  
has got our hearts singing so 
joyfully. 
Just look about,  
you owe it to yourself to check 
it out. 
 
Refrein 

In harmonie 
laten we de wereld zien, dat 
we vrij zijn 
Het is voor ons zo anders 
om onafhankelijk te leven 
 
De vrijheid laat ons zingen 
van blijdschap 
Kijk maar eens om je heen 
 
Je moet het maar eens 
proberen 
 
Refrein 
 

Alle medewerkers aan deze Anders dan Andersviering 
wensen u een fijne zondag toe. 

 
Het combo        
Eric:  piano, keyboard     
Jeroen:  gitaar, zang     
Suzanne: dwarsfluit, zang    
Menno:  basgitaar, zang   
Niels:  slagwerk    
Dick:  gitaar, saxofoon, zang   
Peter: geluidstechniek 
 
Niels: beeldtechniek 

 
Het kinderkoor Okido    
 
Voorbereiding: 
Kees, Suzanne, Hans, Dick, Niels 
                                                                                                           

                                                                                              


