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Als een boom aan
levend water…
ds. Annerie Snier neemt afscheid van de
Protestantse Gemeente Delden als
predikant met een bijzondere opdracht.

Orgelspel
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Choralvorspiel 'Herr Jesu Christ, dich
zu uns wend'!' BWV 655

Welkom
Lied(staande)

Dit is een morgen als ooit de eerste (216)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
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Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Begroeting (na de begroeting gaan we zitten)
Aansteken van de Kaarsen
Om ontferming

Gij die geroepen hebt “Licht”
(voorganger en allen)

Gij die geroepen hebt ‘Licht’ en het Licht werd geboren
het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt ‘o mens’ en wij werden geboren.
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef:

Refrein:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien,eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt diep als de zee, flitsend als weerlicht, sterker
dan de dood, laat niet verloren gaan één mensenkind. Gij die
geen naam vergeet, geen mens veracht, laat niet de dood die
alles scheidt en leeg maakt, laat niet de tweede dood over ons
komen.
Refrein:

Omdat Gij het zijt……
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Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van u verlaten zijn
Voor mensen die hun lot niet kunnen dragen
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein:

Omdat Gij het zijt……….

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult;
Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein:

Omdat Gij het zijt…………

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, zie het niet langer aan,
dat her en der in deze wereld,
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn….
Refrein:

Omdat Gij het zijt……….
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Troost

Voor een boom is er hoop (naar Job 14: 7-9)

“Let wel, voor een boom is er hoop:
zelfs omgehouwen kan hij nog uitbotten,
opnieuw in de bladeren schieten.
Al worden zijn wortels oud in de grond,
al sterft zijn stronk diep in de bodem,
hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit,
krijgt weer twijgen als een jonge plant.”
Lied

De Heer heeft mij gezien (LvdK 487)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.
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Inleiding
Lied

Een mens te zijn op aarde(807)

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde is leven van de wind.
De bomen hebben wortels,
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij.
De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde als alles is volbracht.
Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen tot alles is voltooid.
Verhaal vooraf

Samen zingen

De Gulle boom

Wij gaan voor even uit elkaar
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Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld
Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal
(Kinderen mogen naar de kindernevendienst)

Bij het Woord

Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven
(Cantor en voorganger)

“Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven”
"In mijn letters staat geschreven, dat alleen de geest doet leven
licht en adem is de Geest, daarom ben ik neergeschreven
dat jij zonder angst zult leven, wat je leest"
“Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven”
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"Wou je leven met zovelen, hier op aarde moet je delen
licht en adem geld en goed, wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen, overvloed"
“Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven”
"Mozes heeft de weg gewezen, hoor de woorden der profeten
licht en adem zal er zijn, als je mens wordt zoals Jezus
liefde als een mens aanwezig, wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij"
“Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven”
"Niemand weet hoe jij moet leven, nergens staat het opgeschreven,
liefde tegen liefdespijn, vriendschap tegen duizend vrezen, zoet dat
bitter kan genezen, mens voor mensen, recht en vrede, licht en
adem, heel veel leven, mag er zijn"
“Vrouw waar is je broer, mens waar is je zusje?”
“ 't meeste van een mensenleven, wordt het minste opgeschreven,
hoe zij trouw zijn aan elkaar, lijden, sterven, liefde leren, zouden wij
dat ook proberen, werd het waar…”

Lezing

Naar psalm 1 (lector en allen)

Gelukkig is de mens die op de Heer vertrouwt,
En zich veilig weet bij Hem.
Gelukkig is de mens die vreugde beleeft
aan de wet van de Heer,
Ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert.
Die mens is als een boom aan een rivier
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Met wortels tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte
En zijn bladeren blijven groen.
Een tijd van droogte deert haar niet,
Ze blijft vrucht dragen. Amen
Lied

De Heer is mijn Herder (23b)

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden, naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens, aan waatren der rust.
De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen, van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.
De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn
verkwikken en laven, zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken, met brood en met wijn.
De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren, in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen, zijn liefde me altijd.
Overweging
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Lied

In de veelheid van geluiden (283)

In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen,
van het Woord, dat ons verblijdt.
En van overal gekomen, drinkend uit die ene bron
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon
Laat Uw dauw van vrede dalen, in de voren van de tijd
vat ons samen in de stralen, van Uw goedertierenheid.
Afscheid van ds. Annerie Snier
Beste Annerie, Vandaag eindigt je dienstwerk als predikant
verbonden met deze kerkelijke gemeente in Delden ten behoeve
van je werk als Geestelijke Verzorger bij Carintreggeland.
Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd.
Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als
bron van geloof en prediking.
Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te jouwer
kennis mocht komen en je taak te vervullen overeenkomstig de orde
van onze kerk.
Wij laten je nu gaan en zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet
en de liefde waarmee je tot hiertoe je dienstwerk in Christus' kerk
hebt vervuld.
Wij hopen dat je ook in Hellendoorn, als Geestelijk Verzorger voor
Zorgaccent, de kerk mag blijven dienen met de jou geschonken
gaven van hoofd en hart.
Lied

Ga met God en Hij zal met je zijn (416)
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Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Voorbeden,
Stil gebed,
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen

Collecte voor de Diaconie
Tijdens de Collecte Orgelspel bij lied 839' De Heer van de dans'

Slotlied

Ik danste die morgen (839)
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De dans werd vergeten hen het ritme verstoord.
Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin.
In Bethlehem zette de dans weer in.
Refrein: Dans, dans en doe maar mee met mij…….
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Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Refrein: Dans, dans en doe maar mee met mij…….
De dans leek te sterven, maar ik deelde het brood
en danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Ik zal in jouw leven als je meedanst met mij
om vrede voor heel de schepping, zegt Hij
Refrein: Dans, dans en doe maar mee met mij…….
Zegen
Antwoord: Gezongen Amen, Amen, Amen
Na de Zegen Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasia con imitazione BWV 563
Uitgangscollecte

---------#---------

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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