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5 maart   09.30 uur 2e ZONDAG 40-DAGENTIJD 
     AANDACHT BIDDAG  
                          
Voorganger:   ds. Joep Dubbink           
Ouderling van dienst:  Lida van Hulzen 
Diaken van dienst: Annelies de Jong 
Lector:   Sabine Bakker 
Orgel en vleugel: Peter Ouwerkerk    
Kindernevendienst: Alita 
Oppasdienst:  Rosalie en Benthe 
Beamer:  Ton Brinkman 
Koster:   Roel van der Linden 
Autodienst:  Annelies Groenewoud 



VOORWOORD 
 
Als we binnenkomen brandt de Paaskaars 
 

Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
– door de ouderling van dienst 
 

De tafelkaarsen worden aangestoken vanaf de Paaskaars  
– door de diaken van dienst 
 
Kijkers en luisteraars thuis kunnen ook een kaars aansteken, 
als teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn. 
 
 

We gaan staan 
 

We zingen: Psalm 25: 1 en 2 

Groet 
 

V: De vrede van God zij met u! 
G: GODS VREDE OVER HEEL DE SCHEPPING! 
 

Bemoediging  
 

V: Wij verwachten in ons leven hulp van God, 
G: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. 
 
Drempelgebed 
 

V: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, 
G: ZIE ONS HIER STAAN.  
V: Uw Naam is: Ik zal er zijn,  
G: WEES HIER AANWEZIG  
V: U kent ons zoals wij zijn,   
G: LEER ONS U KENNEN.   
 
We nemen plaats 
 
Kyrië – gebed om ontferming door de voorganger, besloten met: 
 
V: Heer, ontferm U, en ontsteek in ons geloof, 
G: WANT U LAAT ONS NOOIT LOS. 
V: Christus, ontferm U, en ontsteek in ons hoop, 
G: WANT VAN U IS DE TOEKOMST. 
V: Heer, ontferm U, en ontsteek in ons liefde, 
G: WANT BIJ U IS DE BRON VAN LICHT EN LEVEN. AMEN. 



Stilte 
 
We zingen: Lied  547: 1, 2 en 3 
 

 
 
 
Moment voor de kinderen  
 

De kindernevendienstleiding  
heeft een gesprek met de kinderen  
over het 40-dagentijd project. 
 
We zingen: We gaan voor even uit elkaar  
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
WOORD 
 
Gebed 
 
1e Bijbellezing: Exodus 24: 9-18 (NBV21)   
– door de lector  

 
9 Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en 
zeventig oudsten van het volk, 10 en zij zagen de God van Israël.  
Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend 
als de hemel zelf. 11 Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God 
gedood: zij zagen Hem, en zij aten en dronken. 
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht 
daar; dan zal Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden 
heb geschreven om het volk te onderrichten.’  
13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.  
14 Tegen de oudsten zei hij:  
‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand 
een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’ 
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk:  
16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de 
wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk.  
17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend 
vuur op de top van de berg, 18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij 
verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. 
 
Muziek 



2e Bijbellezing: Matteüs 17: 1-9 (NBV21) 
– door de voorganger  
 
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met 
zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.  
2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de 
zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en 
zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie 
tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’  
5 Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit 
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. 
Luister naar Hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen 
door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde.  
7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’  
8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over 
wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’  
 
We zingen: Lied 540 

Uitleg en verkondiging  
 
Muziek   
 
We zingen: Lied  543    

De kinderen komen terug in de kerk   
 

ANTWOORD 
 

Vanuit de gemeente  
 

Toelichting collectedoel – door de diaken van dienst 
 

Dankgebed en 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 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. 



SLOTWOORD 
 

We gaan staan 
 

We zingen: Lied  825: 1, 4, 5 en 8 

Zegen, gezongen Amen (zoals na de Geloofsbelijdenis) 
 

Uitleidende muziek 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Vergeet ook onze collectes niet! 
 
De eerste collecte (rood) is bestemd voor:  
 Kerk in Actie – Zending – Palestina * 
 
De tweede collecte (grijs) is bestemd voor:  

Kerkelijk werk 
 

De Kerkrentmeesters en de Diaconie doen een beroep op u om uw gaven te 
(blijven) geven, zowel voor de diaconale doelen als voor de kerk zelf.  
 
U kunt gebruik maken van de onderstaande bankrekeningnummers onder 
vermelding van ‘collectegift’ en eventueel de bestemming. 
Diaconie:  NL03 ABNA 0594 1583 89  t.n.v. Diaconie PG De Rank 
Kerk:   NL93 RABO 0345 8029 93  t.n.v. PG De Rank 
 
Uiteraard kunt u ook anoniem een collectegift deponeren  
in de brievenbus van de kerk (bonnen en/of geld),  
eventueel met vermelding van de bestemming. 
 
 
* Collecte 5 maart Zending Palestina 
 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen.  
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die 
lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal 
werk. 
 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen 
het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken 
ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 
U kunt deze collecte steunen door uw bijdrage over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie t.n.v. Diaconie PG De Rank  
o.v.v. Zending Palestina. 



Volgende vieringen: 
                
12 maart   09.30 uur 3e ZONDAG 40-DAGENTIJD 
     MAALTIJDVIERING 
 

m.m.v. de Cantorij o.l.v. André Keessen     
                           
Voorganger:   ds. Gert van de Meeberg           
Ouderling van dienst:  Flip Poort 
Diaken van dienst: Leendert van der Stelt 
Lector:   Jessica Blokland 
Orgel en vleugel: Peter Ouwerkerk    
Kindernevendienst: Sonja 
Oppasdienst:  Eveline 
Beamer:  Gerrit Medema 
Koster:   Gert Jan Heida 
Autodienst:  Annelies Groenewoud 
 

Er is vandaag ook weer TIENERDIENST 
 
 
 
12 maart   19.00 uur       ONTMOETINGSDIENST 

          In de Witte kerk 
 

Voorganger:     Mevr. Prop. Marcelle Schoonhoven 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BLOEMENGROET AAN:    
 
  Pim van den Heuvel   
 
------------------------------------------------------------------------       ------------ 
 
AGENDA 
  
Maandag 6 maart 
 

19.30 uur CvK     Zaal 1 
19.45 uur Cantorij     Zaal 2/3 
 
Dinsdag 7 maart 
 

15.30 uur Jeugd van Vroeger   Ontmoetingsruimte 
 
Woensdag 8 maart 
 

13.30 uur TOV     Zaal 5 



Donderdag 9 maart 
 

18.00 uur Sobere Maaltijd    Ontmoetingsruimte 
20.00 uur Taakgroep Eredienst   Zaal 1 
 
Vrijdag 10 maart 
 

07.00 uur Voorbereiden Voedselbank  Grote zaal 
08.30 uur Bezoek schoolklassen   Kerkzaal 
 
Zaterdag 11 maart 
 

17.00 uur Rommelmarktbuffet   Ontmoetingsruimte 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 
 

Paasgroetenactie 
 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland.  
Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitie-
predikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de 
paaskaarten. Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. 
Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons.  
Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin. 

Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze een kaart 
krijgen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u 
niet precies wie deze kaart ontvangt, 
u mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet.  
Het is een feestelijke gebeurtenis als 
de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. 

Ook De Rank doet weer mee aan de paasgroetenactie.  
 
Op zondag 5 maart kunt u na afloop van de viering kaarten van een groet 
en uw naam voorzien. Vervolgens sturen wij de kaarten naar de PKN in 
Utrecht, die de kaarten sorteert en 
verdeelt over de penitentiaire inrichtingen. 
 
 
We hopen dat velen van u  
willen meedoen.  
 
Hartelijk dank! 



HANDIGE ADRESSEN: 
 

 Predikant:  
 
 ds. J.P.G. (Gert) van de Meeberg  
 dr. Van Haeringenplantsoen 3 
 2151 AS  Nieuw-Vennep 
 tel. 0252 - 348 978 
 E-mail: predikant@pgderank.nl 
 
Vrije dag:       maandag 
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag, tussen 9.30 en 10.00 uur.  
 U kunt ook inspreken of een bericht sturen. 
 

Kerkelijk werker; 
 
 Mevr. G.J.H. (Gretha) Bregman-Hoving 
 tel. 06-51467494  

          e-mail: kerkelijkwerker@ziggo.nl                          
                       Bijstand in het pastoraat voor 65 jaar en ouder. 

Werkdagen: alleen dinsdag en donderdag 
 
Beste beltijd:  dinsdag en donderdag tussen 08.30 uur en 09.30 uur. 

U kunt ook inspreken of een bericht sturen. 
 
 
Voor onze predikant en kerkelijk werker geldt: als u geen gehoor krijgt,  
neem dan contact op met één van de pastorale ouderlingen  
of uw rayoncoördinator of -medewerker. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 
 
Kerkenraad: 
 
Voorzitter:    Corry Heidema, tel. 675255 
Scriba:   Detje van Rietschoten; e-mail: scriba@pgderank.nl 
 
College van Diakenen: 
 
Voorzitter:   Henk Heidema, tel. 675255 
Secretaris:   Ton Brinkman; e-mail: diaconie@pgderank.nl 
 
College van Kerkrentmeesters: 
 
Voorzitter:        Flip Poort, tel. 06-83552360  
Penningmeester: Han Warning; e-mail: benf@pgderank.nl 

mailto:predikant@pgderank.nl
mailto:kerkelijkwerker@ziggo.nl
mailto:scriba@pgderank.nl
mailto:diaconie@pgderank.nl
mailto:benf@pgderank.nl


  
De vieringen kunnen live gevolgd worden, maar ook op een later moment 
worden teruggekeken of -geluisterd via www.pgderank.nl/kerkonline  
of via de link in de wekelijkse Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 

 
ONZE KERK OP INTERNET: WWW.PGDERANK.NL 

 

Volg ons op Facebook  en Twitter 
 

 
 
 

https://pgderank.us10.list-manage.com/track/click?u=031e646509cd03b6cba4c4722&id=ea7210ec03&e=1de4c895b8
http://www.pgderank.nl/

