
De band bestaat uit:

Suzanne: zang, dwarsfluit
Ronald:    keyboard
Menno:    basgitaar, zang
Dick:         gitaar, saxofoon, zang
Jeroen:    gitaar
John:        slagwerk
Eric:         geluidstechniek

De viering werd voorbereid door:

Charles, Suzanne, Lieke, 
Hans, Niels, Dick



Ik kan bergen verzetten, ik kan grenzen verleggen.

Ik kan de tijd laten stilstaan, verliezen en doorgaan.

Ik kan de liefde verklaren, ik kan de hemel beloven.

En ik kan tegen de stroom in, in de toekomst 

geloven.

Maar ik kan het niet alleen



Ik kan de sterren laten vallen, ik kan het 

water laten branden.

Ik kan stap voor stap, de wereld  veranderen.

Maar ik kan het niet alleen



Ik kan het donker verlichten, kan jou leiden door de nacht.

En ik kan mezelf overwinnen, beter worden dan ik dacht.

Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen, en tegen de 

verdrukking in,

dwars door alles heen, de hemel op aarde laten zien.



En ik kan de tijd laten stilstaan, kan verliezen en doorgaan,

met vallen en opstaan, van voor af aan beginnen,

de sterren van de hemel zingen, het water laten branden, 

de wereld veranderen.

Maar ik kan het niet alleen



Filmpje

• De link voor het filmpje is: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ

https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ


Openingsgebed (samen)

Goede God,
wij danken U voor de mensen,
de mensen om ons heen;
als U de rest vergeten was
zat ik hier mooi alleen.
In je eentje kun je niks;
pas samen gaat het goed.
En als we daar aan werken,
geeft dat mij goede moed.
Wij bidden U: dat wij
goede vrienden maken,
die elkaar willen helpen
als de ander dat vraagt.
Amen



Bridge over troubled water.

Korte inhoud.

Als je alleen bent, in de narigheid zit, 
tranen op voelt komen
In tijden van duisternis, en als je pijn 
voelt opkomen:
Ik zal er voor je zijn: Als een brug over 
troebel water.



When you're weary, feeling small,

When tears are in your eyes, I will dry them all. 

I'm  on  your  side. Oh when times get rough,

and friends just can't be found.

Refr: Like a bridge over troubled water, I will lay me down.

Like a bridge over troubled water, I will lay me down.



When you're down and out, when you're on the street.

When evening  falls so hard, I will comfort you.

I'll take your part. Oh when darkness comes,

and pains is all around.

Refr: Like a bridge over troubled water, I will lay me down.

Like a bridge over troubled water, I will lay me down.



Sail on silvergirl, sail on by.

Your time has  come to shine, 

all your dreams are on their way.

See how they  shine. 

Oh if you need a friend,

I'm sailing right behind.  

Refr: Like a bridge over troubled water, I will lay me down.

Like a bridge over troubled water, I will lay me down.



Eerste lezing 

In 2006 overleed Marjans partner Xandor, ze waren 27 jaar samen. Xandor
deed altijd het financiële werk, dat moest Marjan nu zelf doen, maar dit
lukte haar niet. Ze belandde bij de voedselbank en de kredietbank. In de
Pauluskerk waren er mensen die haar hielpen, de dominee en
maatschappelijk werkster Sophia hebben haar geholpen om binnen drie
jaar haar schulden af te betalen. Ze kon met een schone lei beginnen.
Marjan besloot zich te laten dopen in de Pauluskerk, om zo haar oude
leven achter zich te laten en een nieuwe start te kunnen maken. Ze redde
het nu prima van haar leefgeld. Tot ze ging verhuizen. Door de
energierekening van de vorige bewoners kwam ze opnieuw in de financiële
problemen, waardoor ze eigenlijk terug zou moeten naar de voedselbank.
De kredietbank wilde Marjan niet meer helpen, omdat ze daar ‘te goed’
voor is. In de Pauluskerk vindt ze wel de hulp die ze nodig heeft. Bovendien
kan ze hier helpen in de bediening met koffie en thee schenken. Ook gaan
ze weleens met elkaar op stap. De Pauluskerk is Marjans tweede huis
geworden, waar ze altijd een luisterend oor vindt.



People help the people

Korte inhoud

God weet wat verborgen is in het diepst van de mens.

Mensen helpen mensen, en ik zal er zijn voor jou.



People help the people

God knows what is hiding in those weak and drunken heart.
I guess you kissed the girls and made them cry. 
those Hardfaced Queens of misadventure.
God knows what is hiding in those weak and sunken eyes.
A fiery throng of muted angels, giving love and getting nothing back.

Refrein
People help the people, and if your homesick, 

give me your hand and I'll hold it.
People help the people, and nothing will drag you down.

Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain.
I'd be cold as a stone and rich as the fool that turned, 

all those good hearts away.



God knows what is hiding, in that world of little consequence.
Behind the tears, inside the lies.
A thousand slowly dying sunsets.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts.
I guess the loneliness came knocking.
No one needs to be alone, oh save me.

Refrein.
People help the people, and if your homesick, 

give me your hand and I'll hold it.
People help the people, and nothing will drag you down.

Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain.
I'd be cold as a stone and rich as the fool that turned, 

all those good hearts away.



Evangelielezing: Marcus 2, 1 – 5 en 11 – 12.

Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm,
werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zo
veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats
meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er
werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door
vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door
de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van
het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen
ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de
verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij
het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:
“Vriend, uw zonden worden u vergeven. Ik zeg u, sta
op, pak uw bed en ga naar huis”. Meteen stond hij op,
pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen,
stonden versteld en loofden God. “Zoiets hebben we
nog nooit gezien”, zeiden ze.



Gespreksmoment



Pak maar m’n hand

Kijk maar naar de huizen om je heen, ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. 
Ook al krijg je nog zovele kansen, er gaat er altijd eentje mis.
En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is.
Want het één kan niet zonder het ander…………….



Refrein:     
Pak maar m’n hand stel niet te veel vragen. 
Je kunt niet als enige de wereld dragen.
Pak nou maar m’n hand, laat mij de weg wijzen.
Het is geen probleem, als je keer op keer jezelf wilt bewijzen.
Maar je kunt het niet alleen.



Als je weer een wedstrijd hebt verloren, en je voelt je niet zo fijn.
Weet dan dat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn.
Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed.
Toch heb je je naaste mensen nodig, die vertellen hoe het moet.
Want het één kan niet zonder het ander………………   



Refrein:     
Pak maar m’n hand stel niet te veel vragen. 
Je kunt niet als enige de wereld dragen.
Pak nou maar m’n hand, laat mij de weg wijzen.
Het is geen probleem, als je keer op keer jezelf wilt bewijzen.
Maar je kunt het niet alleen.



Collecte



Voorbeden en intenties.

Laten we bidden voor de 
vrijwilligersorganisaties die zich richten op 
de hulp aan mensen in nood, hier en elders.
Dat het hen nooit aan kracht zal ontbreken
aan mensenkrachten en middelen.

Laten we bidden voor allen die 
ondersteuning behoeven en aangewezen 
zijn voor hulp aan anderen:
Dat ze geholpen mogen worden op een 
manier die niet kleineert of vernedert.

Je bent uitgenodigd een kaarsje te branden 
voor je eigen intenties.



Help!

Korte inhoud

Toen ik jong was dacht ik geen hulp nodig te hebben

Nu ik ouder ben weet ik beter. Nu ben ik een stuk onzekerder en heb ik hulp 
nodig

Help me als ik in de put zit. Ik stel het op prijs als je in de buurt bent 



Help

When I was younger, so much younger than today,

I never needed anybody's help in any way.

But now those days are gone I'm not so self-assured.

Now I find I've changed my mind, I've opened up the door.

Refrein:

Help me if you can I'm feeling down, and I do appreciate you being 'round.

Help me get my feet back on the ground, won't you please please help me.



And now my life has changed in oh so many ways,

My independence seemed to vanish in the haze.

But every now and then I feel so insecure,  

I know that I just need you like I've never done before.

Refrein:

Help me if you can I'm feeling down, and I do appreciate you being 'round.

Help me get my feet back on the ground, won't you please please help me.



When I was younger, so much younger than today,

I never needed anybody's help in any way.

But now those days are gone I'm not so self-assured,

Now I find I've changed my mind, I've opened up the door.

Refrein:

Help me if you can I'm feeling down, and I do appreciate you being 'round.

Help me get my feet back on the ground, won't you please please help me.



Korte inhoud

I can help.

Als je problemen hebt, het maakt niet uit wat: ik kan je helpen.

Als je alleen bent: ik kan je helpen.

In mijn dromen is het alsof je me alles vertelt

Denk eraan: je hoeft maar een seintje te geven en ik ben er, als een vader voor zijn 
kind.



I can help

If you got a problem, don't care what it is.

If you need a hand, I can assure you this:

I can help, I got two strong arms, I can help.

It would sure do me good, to do you good, let me help.



It's a fact-that-people-get-lonely, ain't nothing new,

but a woman like you, baby, should never have the blues

let me help, take a tip from me, I can help.

It would sure do me good, to do you good, let me help.

When I go to sleep at night, you're always a part of my dream.

Holding me tight and telling me everything, I wanna hear.



Don't forget me baby, all you gotta do is call.

You know how I feel about you, if I can do anything at all

let me help, if your child needs a daddy, I can help.

It would sure do me good, to do you good, let me help.

When I go to sleep at night, you're always a part of my dream

Holding me tight and telling me everything, I wanna hear



Don't forget me baby, all you gotta do is call.

You know how I feel about you, if I can do anything at all.

let me help, if your child needs a daddy, I can help.

It would sure do me good, to do you good, let me help.



Agape gebed.

Dat U ons met liefde omringt, God, ons zegent elke dag,
dat is wat wij kunnen proeven, zoals vanmorgen, nu wij
samen zijn in deze bijzondere viering en met elkaar
weten de delen in een groot geheim. Opdat we dit niet
alleen hoeven te ervaren.
God van Liefde, wij danken U voor dit samenzijn.

Overal ter wereld zien mensen uit naar een land van
melk en honing. Velen op de wereld vragen om onze
solidariteit, ver weg, maar ook dichtbij, in onze eigen
stad Vlaardingen, in onze eigen gemeenschap.
Verlevendig onze kijk op nieuwe kansen.
Vergroot onze liefde door te delen, zodat elk mens de
medemens ziet en waar nodig bereid is te helpen, in
navolging van Jezus Christus.



Liefdevolle God.
In de hoop dat we er steeds voor iedereen
zullen zijn, als ze dat vragen, delen we dit
voedsel en hopen wij, dat deze tafel van
gemeenschap, voedsel zal bieden aan allen,
die het nodig hebben.
In die nabijheid kan iets voelbaar worden,
God, Uw droom van bondgenootschap tussen
alle mensen in een niet verdeelde wereld.



Onze vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.  Amen 



That’s what friends are for

Korte inhoud

Ik had nooit gedacht dat ik me zo bij jou zou 

voelen. 

En mocht je ooit weggaan, blijf je dit 

gevoel dan herinneren. 

Want in goede en 

slechte tijden kan je altijd op me rekenen. 

Daar zijn vrienden voor.



That’s what friends are for.

And I never thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned,
I'm glad I got the change to say, that I do believe I love you.
And if I should ever go away, well then close your eyes and try
To feel the way we do today, and then if you can remember.



Refrein:

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure:
That's what friends are for. 
In  good times, and bad times,
I'll be on your side forever more: 
That's what friends are for.



Well you came and opened me,
and now there's so much more I see, and so by the way I thank you. 
And then for the times when we're apart, 
well then close your eyes and know,
these words are coming from my heart, and then if you can remember.



Refrein:

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure:
That's what friends are for. 
In  good times, and bad times,
I'll be on your side forever more: 
That's what friends are for.



Slottekst

Zegen

Het onderwerp van gesprek “vrienden”

Bono: Je hebt een zekere bescheidenheid nodig om afhankelijk te kunnen zijn
van anderen. Als je ’s ochtends wakker wordt met een melodie in je hoofd,
gaat het er helemaal om hoe je die melodie uit je hoofd krijgt en in muziek
omzet. Ik ben een waardeloze gitarist en een nog slechtere pianist. Als ik Edge
niet in mijn buurt had gehad zou ik aan de grond hebben gezeten. Als ik Larry
en Adam niet had gehad, zouden die melodieën nooit een vaste vorm hebben
gekregen. Het is wel heel moeilijk voor mij om afhankelijk te zijn van… Je
zwakte, de zegen van je zwakte dwingt je vrienden te maken. De dingen die
jezelf niet hebt, zoek je in anderen. En onze band vormt eigenlijk een goed
voorbeeld van hoe je op elkaar kunt bouwen.
Maar op hetzelfde moment is het soms ook heel ongemakkelijk. Denk er eens
over na… Is het niet beangstigend? Je bent afhankelijk van je geliefde, je bent
afhankelijk van je vrienden en uiteindelijk ben je afhankelijk van God als je
helemaal mens wilt worden. Maar we vinden het niet leuk… Geliefden zijn
vervelend, en zeker het feit dat je afhankelijk bent van vrienden om helemaal
mens te zijn. Dat betekent dat als je er alleen voor staat… je bent die ene hand
die klapt…



Elke morgen, elke 
middag, elke avond, 
iedere nacht.
Stel dat ik er wel, 
maar jij er niet was
dan was morgen, morgen 
waarschijnlijk weer zo’n dag.

En ik kan het niet, 
ik kan het niet ik kan het niet.
ik kan het niet, 
ik kan het niet alleen.



Natte ramen, kale muren, lege flessen, lege 
flessen op de gang
Lange tanden, late uren
weinig zon, weinig zon en veel behang.

En ik kan het niet, ik kan het niet ik kan het niet.
ik kan het niet, ik kan het niet alleen.
En ik kan het niet, ik kan het niet ik kan het niet.

Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan
Maar alles gaat verkeerd,
ik ben ook maar een man.
en ik kan het niet alleen.



Elke morgen, elke middag, elke avond, 
iedere nacht.
Stel dat ik er wel,
maar jij er niet was 
dan was morgen, morgen waarschijnlijk 
weer zo’n dag. 

En ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan 
het niet alleen.
Ik heb het geprobeerd, 
gedaan wat ik kan 
Maar alles gaat verkeerd, 
ik ben ook maar een man.                                                                                          
en ik kan het niet alleen. 
En ik kan het niet, ik kan het niet ik kan 
het niet alleen.



De PowerPoint van deze 

Anders dan Anders-viering 

kunt u nog eens rustig 

nalezen op de site:

http://www.rkkerkvlaardingen.nl

of gewoon bij Google: Pax Christikerk intikken.

De volgende anders dan anders 
viering is op 29 Oktober.

http://www.rkkerkvlaardingen.nl/


De band bestaat uit:

Suzanne: zang, dwarsfluit
Ronald:    keyboard
Menno:    basgitaar, zang
Dick:         gitaar, saxofoon, zang
Jeroen:    gitaar
John:        slagwerk
Eric:         geluidstechniek

De viering werd voorbereid door:

Charles, Suzanne, Lieke, 
Hans, Niels, Dick

De volgende anders 
dan anders viering is 

op 29 Oktober.


