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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 



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 138: 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 zingen: Psalm 138: 4 
 
We nemen plaats 
 
Gebed om ontferming 
 
Moment van stilte 
 
Toelichting op de liturgische schikking 



We zingen: Lied 556: 1 en 2 
 
Moment voor de kinderen  
 
 
 
 
 
 
De kindernevendienstleiding  
heeft een gesprek met de kinderen  
over het 40-dagentijd project. 
 
We zingen: Wij gaan voor even uit elkaar  

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
1e Schriftlezing: 1 Samuel 16: 1-13 (NBV21)  
– door de lector  

 
1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik 
als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor 
Mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning 
uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me 
vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe 
mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen.  
3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat je doen 
moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’  
4 Samuel deed wat de HEER had gezegd.  
Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem 
geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’  
5 ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een 
offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï 
en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging.  
6 Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf:  
Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven.  
7 Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn 
rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: 
de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’  
8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: 
‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’  
9 Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel:  



‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’  
10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei 
Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had.  
11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï,  
‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’  
Toen zei Samuel tegen Isaï:  
‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’  
12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en 
sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’  
13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. 
Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. 
Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. 
 
We zingen: Lied  991: 1, 6, 7 en 8 

2e Schriftlezing: Johannes 9: 1-16 (NBV21)  
– door de voorganger  

 
1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind 
was. 2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij 
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’  
3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods 
werk moet door hem zichtbaar worden.  
4 Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden 
heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen.  
5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’  
6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond.  
Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de 
blinde 7 en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ 
(Siloam is in onze taal ‘gezondene’.)  
De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 
8 Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet 
de man die altijd zat te bedelen?’ 9 De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: 
‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’  
10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’  
11 Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn 
ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.”  
Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’  
12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 
13 Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.  
14 De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was 
namelijk een sabbat. 15 Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon 
zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik 
heb me gewassen en nu kan ik zien.’  
16 Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij 
houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden:  



‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’  
Er ontstond verdeeldheid.  
 
We zingen: Lied  538: 1 en 2 

Onze woorden bij het Woord 
 
Muziek  
 
We zingen: Lied 117d (3x) 
 

 
 

 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
 
ANTWOORD 
 

Vanuit de gemeente  
 

Toelichting collectedoel  
– door de diaken van dienst 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 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 839: 1 en 3 
 
Zegen  
 
Uitleidende muziek   



Vergeet ook onze collectes niet! 
 
De eerste collecte (rood) is bestemd voor:  
 PKN – Missionair werk  
 
De tweede collecte (grijs) is bestemd voor:  

Diaconie – Oost-Afrika * 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
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. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
* De tweede collecte (in de grijze zak) is bestemd voor dreigende 
hongersnood in Oost-Afrika 
 
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Oost-Afrika. 
Voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt hongersnood. 
Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven 
dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika 
sinds 1981 niet zó nijpend geweest.  
 

Via het internationale kerkelijke 
netwerk van Kerk in Actie kan met 
onze bijdrage water en voedsel 
uitgedeeld worden, vooral aan de 
meest kwetsbaren. Daarnaast 
steunen we daarmee ook 
rampenpreventie: boeren en 
boerinnen leren vruchtbare grond 

vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 
droogte kunnen. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen 
bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  



BLOEMENGROET AAN:    
 
  Bart van Gameren 
 

-----------------------------------------------------------------------        ----------- 
    
Volgende vieringen:                
 
26 maart   09.30 uur 5e ZONDAG 40-DAGENTIJD 
                             
Voorganger:   ds. Adri van der Wal           
Ouderling van dienst:  Joost de Wit 
Diaken van dienst: Ton Brinkman 
Lector:   Alita van der Greft 
Orgel en vleugel: Peter Ouwerkerk 
Kindernevendienst: Tessa 
Oppasdienst:  Daniëlle 
Beamer:  Dick de Swart   LET OP!  Zomertijd 
Koster:   Jaco Vaalburg 
Autodienst:  Leen Kranenburg 
 
 
 
26 maart  19.00 uur TAIZÉVIERING  
 
Er is vrede in je hart als je weet dat de dood geen eindpunt is.  
 
De dood opent een doorgang naar een leven waarin God ons voorgoed  
in Hem opneemt. 
 
Toen zij reeds op hoge leeftijd was,  
kreeg mijn moeder een hartaanval. 
Zodra zij weer in staat was om te spreken, zei ze: 
“Ik heb geen angst voor de dood, ik weet in wie ik geloof…  
maar ik heb het leven lief.” 
 
Op de dag van haar sterven zei ze 
zachtjes: “Het leven is mooi.” 
 
Aldus frère Roger,  
stichter van de oecumenische 
gemeenschap van Taizé.  
 
Vanuit die gedachte gaan wij  
 
OP WEG NAAR… 
 



 
  
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. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AGENDA 
  
Zondag 19 maart 
 

19.30 uur TOV, over Mattheus Passion   Zaal 6 
 
Maandag 20 maart 
 

19.45 uur Cantorij      Zaal 2/3 
 
Dinsdag 21 maart 
 

13.00 uur Moderamen     Zaal 1 
19.00 uur Basiscatechese 10-12 jaar   Zaal 6 
19.30 uur Bijeenkomst Calamiteitenplan   Zaal 2/3 
20.00 uur Belijdeniscatechese     Zaal 6 
 
Donderdag 23 maart 
 

19.30 uur Rommelmarktcommissie   Zaal 5 
 
Vrijdag 24 maart 
 

07.00 uur Voorbereiden Voedselbank   Grote zaal 
 
 

 
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/


De Rank weer spic en span!? 
 
Wie komt op zaterdag 1 april (geen grap!) helpen bij de schoonmaak? 
 
De Rank is immers van ons allemaal…  
dan moeten we elkaar ook helpen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 9.30 uur staan de Schoonmaakmiddelen, emmers, dweilen, sponsen 
en schrobbers klaar om gebruikt te worden, maar eigen spullen meenemen 
is ook prima.  
 
Uiterlijk 12.30 uur stoppen we. 
 
 
Vele handen maken licht werk! 
 
 
Het gaat dus maar om drie uurtjes,  
en ieder uurtje dat eenieder  
(vrouwen en mannen / jong en oud)  
kan helpen wordt zeer gewaardeerd! 
 

En…. tijdens een pauzemoment  
zorgen wij voor koffie/thee  
met gebak! 
 
Stuur een mail naar benf@pgderank.nl  
of whatsapp (06 5381 4500) naar Han Warning. Bellen mag ook! 

mailto:benf@pgderank.nl


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

