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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 
Lectoren:  Jessica Blokland en Hans de Jong 
Orgel en vleugel: Peter Ouwerkerk    
Kindernevendienst: Sonja 
Oppasdienst:  Eveline 
Beamer:  Gerrit Medema 
Koster:   Gert Jan Heida 
Autodienst:  Ton van Hulzen 



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 
 

Antifoon: Lied 535d – door de cantorij 
 
We zingen: Lied 25a: 1 en 2 – door allen 

Antifoon: Lied 535d – door de cantorij 
 

 
 
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 
 
We horen: Lied 999  
– door de cantorij 



Kyrië gebed – in drie delen,  
elke bede besloten met: ‘Zo roepen wij zingend tot U…’  
 
Na 1e bede: Kyrië eleison, Heer, ontferm U over ons! 
Na 2e bede: Christe eleison, Christus, red ons uit de nood! 
Na 3e bede: Kyrië eleison, Heer, ontferm U over ons! 
 
Stilte 
 
Toelichting op de liturgische schikking  
– door de voorganger  
 
We zingen: Lied 556: 1 en 4 – lied bij de liturgische schikking 

 
Moment voor de kinderen  
 
 
 
 
 
 
 
De kindernevendienstleiding heeft een gesprek met 
de kinderen over het 40-dagentijd project. 
 
We zingen het kinderlied:  Hemelhoog 396: 1 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
WOORD 
 
Gebed 
 
1e Bijbellezing: Exodus 17: 1-7 (NBV21) – door de lector  
 
1 Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene 
pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER.  
Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om 
te drinken. 2 Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons 
water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt 
u de HEER op de proef?’  
3 Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom 
hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes.  
‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’  
4 Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’  
vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’  



5 De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten 
van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt 
geslagen in je hand en ga op weg. 6 Ik zal je opwachten op de rots bij de 
Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te 
drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël.  
7 Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar 
verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden 
gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 
We zingen: Lied 605: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen 

2e Bijbellezing: Johannes 4: 5-30 (NBV21) – door lectoren en voorganger  
 
(Bewerkt) 
 
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat 
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is.  
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 
middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.  
Jezus zei tegen haar:  
Geef mij wat te drinken. 
Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.  
Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen?  
Ik ben immers een Samaritaanse!  
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.  
Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u 
Hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven. 
Maar heer, U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend 
water vandaan halen?  
U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put 
gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. 
Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt 
dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in 
hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.  
Geef mij dat water, heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook 
niet meer hierheen te komen om water te putten.  
Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.  
Ik heb geen man. 
U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, u hebt vijf mannen gehad, en 
degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.  
Ik begrijp dat u een profeet bent, heer. Onze voorouders vereerden God op 
deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd 
moet worden. 
Geloof me, er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem 
de Vader zullen aanbidden. Jullie veren wat je niet kent, wij vereren wat we 
kennen; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd,  



en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt 
vervuld van Geest waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo 
aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld 
van Geest en waarheid. 
Ik weet wel dat de messias zal komen. 
(dat betekent ‘gezalfde’.)  
Wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.  
Ik ben het, degene die met u spreekt.  
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover 
dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand:  
‘Waar bent U op uit?’ of: ‘Waarom spreekt U met haar?’ De vrouw liet haar 
kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar:  
Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.  
Zou dat niet de messias zijn?  
Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe. 
 
We zingen: Lied 653: 1 en 3 

Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
ANTWOORD 
 

Vanuit de gemeente  
 

Toelichting collectedoel  
– door de diaken van dienst 
 

Dankgebed en voorbeden – aandacht voor biddag voor gewas en arbeid 
 
MAALTIJD  VAN  DE  HEER 
 
We zingen: Zingenderwijs 144: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen  
(tekst: Margreet Spoelstra, melodie Lied 527) 
 
Nodiging 
 
Vredegroet:  
met de hand op ons hart wensen we elkaar ‘de vrede van Christus’.  
 
Beurtspraak 
V: We richten onze harten naar de HEER. 
G: ZOALS BLOEMEN ZICH RICHTEN NAAR DE ZON.   
V: God is licht.         



G: ER IS IN HEM GEEN SPOOR VAN DUISTERNIS.     
V: Loof de HEER! 
G: WIJ PRIJZEN ZIJN HEILIGE NAAM!  
 
Tafelgebed ‘Die naar menselijke gewoonte’  
 
(tekst: H. Oosterhuis, muziek: B. Huijbers)  
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Aansluitend zingen we samen het Onze Vader (NBV21) 
 

We delen brood en wijn 
 
tijdens het delen zingt de cantorij: Lied 388 
 
Dankgebed 
 
SLOTWOORD 

 
We gaan staan  
 
We zingen: Lied 418: 1 (allen) 
 
Aansluitend zingt de cantorij: Lied 814  
 
Zegen  
 
De cantorij zingt: Lied 814  
 
Aansluitend zingen allen: Lied 418: 2  
 
Uitleidende muziek 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Vergeet ook onze collectes niet! 
 
De eerste collecte (rood) is bestemd voor:  
 Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat * 
 
De tweede collecte (grijs) is bestemd voor:  

Kerkelijk werk 
 
De bekercollecte (wit) is bestemd voor: 
 Hulp aan slachtoffers aardbevingen in Syrië en Turkije ** 



* Eerste collecte – Omzien naar gevangenen 
 

Kerk in Actie ondersteunt in 
Nederland diverse initiatieven die 
omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een 
nieuwe kans bieden in de 
maatschappij.  
Zoals bijvoorbeeld Exodus, die 
speciale herfstweken organiseert 
waar kinderen kostbare tijd met hun 

gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het 
echte gezinsleven kunnen ervaren. 
 
 
** Bekercollecte – Turkije en Syrië 

 
Sinds de aardbeving zorgen 
hulporganisaties voor tijdelijk 
onderdak, eten, schoon drinkwater 
en andere hulpgoederen zoals 
medicijnen en hygiënepakketten.  
 
Maar ook op lange termijn zal hulp 
nodig zijn omdat veel mensen alles 
zijn verloren.  

 
De bekercollecte wordt bestemd voor de samenwerkende hulporganisaties, 
die in beide zwaar getroffen landen deze steun blijven bieden. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
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. 



Volgende vieringen: 
                
12 maart   19.00 uur       ONTMOETINGSDIENST 

          In de Witte kerk 
 

Voorganger:     Mevr. Prop. Marcelle Schoonhoven 
m.m.v. Hosanna in Excelsis uit Rijsenhout, o.l.v. Marjana Butko 
 
 
19 maart   09.30 uur 4e ZONDAG 40-DAGENTIJD 
                             

Voorganger:   ds. Conny Bakhuis           
Ouderling van dienst:  Gerhard van Veen 
Diaken van dienst: Henk Heidema 
Lector:   Arco Kostelijk 
Orgel:   Barend Klaassen 
Kindernevendienst: Agatha 
Oppasdienst:  Davey en Frank 
Beamer:  Tiny Millenaar 
Koster:   Jan Willem Heemstra 
Autodienst:  Hans de Jong 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
BLOEMENGROET AAN:    
 
   Fam. J. van den Berg   
 
------------------------------------------------------------------------       ------------ 
 
AGENDA 
  
Maandag 13 maart 
 

19.45 uur Cantorij      Zaal 2/3 
 
Dinsdag 14 maart 
 

19.00 uur Basiscatechese 10-12 jaar   Zaal 6 
20.00 uur Catechese 12-15 jaar    Zaal 6 
20.00 uur Raad van kerken    Zaal 1 
 
Donderdag 16 maart 
 

10.00 uur Leerhuis Exodus, ds. Hans Vermeulen  Zaal 6 
 
Vrijdag 17 maart 
 

07.00 uur Voorbereiden Voedselbank   Grote zaal 



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 
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