
1 

 

Vierhovenkerk 
ZWO viering 

16 oktober 2022 
Introductie Nieuw Project 

 
Mededelingen 
 

VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 
 
Bemoediging en gebed van toenadering 
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Laat ons bidden: 
 ........ 
 door Jezus Christus onze Heer. 
g. AMEN 
 
We gaan staan voor de intochts-
psalm 146c: 3 en 5 

 
 

 

 
 
Groet 
v. De Heer zal bij u zijn 
g. DE HEER ZAL U BEWAREN 
we gaan zitten 
 
Inleiding 
 
De predikant bidt een kyriegebed 
Na de laatste intentie zegt de voorganger: 
Daarom zo roepen wij zingend tot 
God, daarop zingt de gemeente: 

 
 
Loflied: Rainbow de duif

 
 

DE HEILIGE  SCHRIFT 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Moment voor de kinderen 
 
Lied wie gaf de regenboog zijn kleuren 
begeleiding muziekgroep Hofkerk 
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Presentatie Marleen Belder 
 
Lied: Hemelhoog 386: 1, 3 en 4 

 
 

 

 
 

 
 
De lezing: 2 Koningen 4: 1-7 
1 Op een keer riep de vrouw van een 
van de profeten Elisa's hulp in: 'Mijn 
man, uw dienaar, die zoals u weet 
altijd groot ontzag had voor de 
HEER, is gestorven. Nu zal mijn 
schuldeiser komen en mijn twee kin-
deren als slaven meenemen.'  



3 

 

2 'Wat kan ik voor u doen?' vroeg 
Elisa. 'Vertel me eens, wat hebt u 
nog in huis?' 'Alleen een kruikje olie, 
heer,' antwoordde ze, 'verder niets.'  
3 Toen zei Elisa: 'Ga bij uw buren 
kruiken en kannen te leen vragen, 
lege, zoveel als u er krijgen kunt.  
4 Als u weer thuiskomt, doe dan de 
deur achter u en uw kinderen dicht 
en giet uw olie in die kruiken en kan-
nen over; telkens als er een vol is, 
neemt u een volgende.'  
5 Thuisgekomen sloot de vrouw de 
deur achter zich. Terwijl haar kin-
deren haar de kruiken en kannen 
een voor een aangaven, goot ze de 
olie over.  
6 Toen ze allemaal vol waren en ze 
haar zoon vroeg haar de volgende 
aan te geven, antwoordde hij: 'Er 
zijn er geen meer.' Toen hield de 
olie op te vloeien.  
7 De weduwe ging terug naar de 
godsman en vertelde hem wat er 
gebeurd was. 'Die olie moet u verko-
pen om uw schuld af te betalen,' zei 
hij. 'En van wat er overblijft, kunnen 
u en uw kinderen leven.' 
 
Acclamatie Lb 339b 

 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal Meditatief Moment 
 
Lied LtB 19: 1 en 3 (melodie Alle 
Menschen werden Bruder)  

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gedachtenis:  
mw. Jo Rensen van den Berg 
Zingen Lb 23B: 1 en 5 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

 
 

ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT;  

UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 

UW KONINKRIJK KOME. 

UW WIL GESCHIEDE, GELIJK IN DE HEMEL,  

ALZO OOK OP DE AARDE.  

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  

GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN.  

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,  

MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.  

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK,  

EN DE KRACHT, EN DE HEERLIJKHEID TOT 

IN EEUWIGHEID.   

AMEN. 
 
Overhandiging cheque, opbrengst 
ZWO project Mothers Union 
 
Inzameling der gaven 
1e collecte : ZWO-project in India 
2e collecte :  pastoraat & eredienst 
 
Slotlied: Ga dan op weg en laat 
hoop en verwachting (melodie Lb 
868)  

1. Ga dan op weg en laat hoop en 
verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen 
mens te vermijden, 
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw 
op de Geest 
die je van angst zal bevrijden. 
 
2. Ga dan op weg, en ontmoet op je 
reis medemensen. 
Geef aan ieder al wat jij jezelf toe 
zou wensen. 
Dan, onder ’t gaan, zul je de ander 
zien staan, 
en overschrijd je je grenzen. 
 
3. Ga dan op weg en schud af al je 
twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor 
jou is verborgen 
Houd op het LICHT altijd je ogen ge-
richt. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
 
Heenzending en Zegen 
g. Amen 


