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Liturgie zondag 29 januari 2023. Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied: Lied 275: 1, 2 en 3 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: Lied 275: 4 en 5 “Gij zijt in alles diep verscholen” 
 
Kyriëgebed. We besluiten elke bede met het zingen van: 
 

 
Glorialied: Lied 303 “Zonne en maan, water en wind” als deze zingbaar is! Hij is niet moeilijk 
volgens mij. 
Anders lied 150A “Geprezen zij God! Gij engelenkoor” 
 
Met de kinderen 
 
Lied: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” 
 
Lezing: Wende Snijders – De wereld beweegt 
 
De wereld beweegt, ze duwt en ze trekt  
Ze zingt en ze zaait  
Ze deint en ze draait  
De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast  
Ze gromt en ze graait  
Ze deint en ze draait  
We draaien mee  
We graaien mee  
We grijnzen en we gieren mee  
We gaan vooruit, met volle kracht en  
Wie niet lachen kan moet wachten  
 
De wereld beweegt , ze verleidt, ze verdwaalt  
Ze verlicht, ze verdraait  
Ze preekt en ze paait  
De wereld beweegt, ze hoert en sloert  
Ze steekt en ze naait  
Ze slikt en ze boert  
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We draaien mee  
We zwaaien mee  
We zwieren en we zwalken mee  
We tollen rond op hoge poten  
Wie niet dansen kan moet hopen  
En wie niet dansen kan moet hopen  
 
De wereld beweegt, ze brandt en ze braakt  
Ze spuugt en ze kraait  
Ze licht en ze laait  
de wereld beweegt  
ze duwt en ze trekt ze ze zingt en ze zaait  
deint en ze draait  
We draaien mee  
We graaien mee  
We grijnzen en we gieren mee  
We splijten zeeen dwars door midden  
Wie niet zwemmen kan moet bidden  
 
Er vallen mensen uit de hemel  
Zet de vangnetten uit  
Er vallen mensen in het water  
Zet de vangnetten uit  
Leg je blote handen open  
Krom ze rond tot holle kommen  
Daar komen de mensen uit de hemel  
Leg je blote handen open  
Krom ze rond tot holle kommen  
Leg je blote handen open  
Haal die mensen uit het water  
Leg je blote handen open  
Laat ze niet liggen en verdommen  
 
De wereld beweegt, ze duwt ze trekt  
Ze zingt ze zaait  
Ze deint ze draait  
We draaien mee  
We graaien mee we grijnzen  
en we gieren mee  
We gaan vooruit met volle kracht  
We draaien door uit alle macht  
We tollen rond en klimmen op  
Maar wie vangt, wie zwemt, wie bidt, wie sust, wie kust, wie blust, wie draagt, wie helpt, wie 
wacht? 
 
Zingen: Lied 413: 3 “Heer, ontferm u over ons” 
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Lezing: Matteüs 4: 18-22 (NBV) 
 
18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 
broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: 
‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten 
achter en volgden hem. 21Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het 
herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs 
achter en volgden hem. 
 
Zingen: Lied 836: 1, 2 en 4 “O Heer die onze Vader zijt” 
 
Preek 
 
Zingen: Lied 802: 1, 4, 5 en 6 “Door de wereld gaat een woord” 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING 
 
Inleiding 
 
Opdracht 
 
Vragen aan de nieuwe ambtsdrager 
 
Handoplegging en zegenbede 
 
Vragen aan de gemeente: 
 
Gemeente van Leek-Oldebert, 
Wilt u Gerrit van der Zee 
in uw midden als ambtsdrager aanvaarden, 
hem ondersteunen en hem dragen in uw gebeden, en met hem de verwachting levend 
houden van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: JA, VAN HARTE! 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 
 
Gemeente en nieuwe ambtsdrager gaan zitten. 
 
Voorganger benoemt ambtsdragers die hun ambtstermijn verlengen 
 
Voorganger bedankt aftredende ambtsdragers 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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Slotlied: Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
 
Zegen: graag op de beamer zetten: 
 
V: In ons hart en in ons huis 
A: de zegen van God. 
V: In ons komen en in ons gaan 
A: de vrede van God. 
V: In ons leven, op onze zoektocht 
A: de liefde van God. 
V: Bij het einde, nieuw begin 
A: De armen van God 
 om ons te ontvangen, 
 thuis te brengen. 
zingend: AMEN, AMEN, AMEN. 
 
 


