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Aanvangslied 281 (opw.)  Als een hert dat verlangt naar water

       Als een hert dat verlangt naar water,
       zo verlangt mijn ziel naar U.
       U alleen kunt mijn hart vervullen,
       mijn aanbidding is voor U.
       U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
       Aan U alleen geef ik mij geheel.
       U alleen kunt mijn hart vervullen,
       mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed

Votum en groet

Lied: 10.000 redenen (Olga)

       De zon komt op, maakt de morgen wakker
       Mijn dag begint met een lied voor U
       Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
       Laat mij nog zingen als de avond valt

Refr.: Loof de Heer, o mijn ziel
       O mijn ziel
       Prijs nu zijn heilige Naam
       Met meer passie dan ooit
       O mijn ziel
      Verheerlijk zijn heilige Naam

       Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
       Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
       Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
       Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Refr.

       En op die dag, als mijn kracht vermindert
       Mijn adem stokt en mijn einde komt
       Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
       Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 



Refr. 2x
       ..Verheerlijk zijn heilige Naam (2x) 

Refr.  ..
       Verheerlijk zijn heilige Naam (2x) 

De Kaarsen..

Gezang 730: 1

1.     Heer, herinner U de namen
       van hen, die gestorven zijn,
       en vergeet niet, dat zij kwamen
       langs de straten van de pijn,
       langs de wegen van het lijden,
       door het woud der eenzaamheid,
       naar het dag en nacht verbeide
       Vaderhuis, hun toebereid.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing: Psalm 27: 1, 4-6, 13, 14 

De HEER is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEER
is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? 
Een ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het
huis des HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des
HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. 
Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in
het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft
mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn
tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de HEER.
O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zullen zien in het land
der levenden! Wacht op de HEER, wees sterk, uw hart zij onversaagd;
ja wacht op de HEER.



Gezang 885: 1, 2

       Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
       Er is geen schaduw van omkeer bij U.
       Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
       die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

refr: Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer,
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
  groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond.

       Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
       en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
       kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
       Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

refr:

Lezing: Psalm 91 

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de
schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HEER: Mijn toevlucht en mijn
vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik
des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij
u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en
pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor
de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart,
voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw
zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;
slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de
goddelozen zien. Want Gij, o HEER, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste
hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag
zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij
treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint,
zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij
hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen
zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.



Psalm 68: 10 (Herv. Bundel 1938)

10.   Geloofd zij God met diepst ontzag.
       Hij overlaadt ons dag aan dag,
       met Zijne gunstbewijzen.
       Die God is onze zaligheid;
       wie zou die hoogste Majesteit

 dan niet met eerbied prijzen?
    Die God is ons een God van heil,

       Hij schenkt uit goedheid zonder peil
       ons ’t eeuwig, zalig leven 
       Hij kan en wil en zal in nood,
    zelfs bij het naad’ren van de dood,

       volkomen uitkomst geven.

Verkondiging

Orgelspel

Met Olga (Engels) en gemeente (Nederlands): Amazing grace 

       Amazing Grace, how sweet the sound
       That saved a wretch like me
       I once was lost, but now am found
       Was blind but now I see

       Genade, zo oneindig groot 
       dat ik, die ’t niet verdien
       het leven vond, want ik was dood 
       en blind, maar nu kan ‘k zien

       Was Grace that taught my heart to fear
       And Grace, my fears relieved
       How precious did that Grace appear
       The hour I first believed

       Want Jezus droeg mijn zondelast 
       en tranen aan het kruis.
       Hij houdt mij door genade vast
       en brengt mij veilig thuis.



       Through many dangers, toils and snares
       We have already come
       T’was Grace that brought us safe thus far
       And Grace will lead us home (2x)

       Als ik daar in zijn heerlijkheid 
       mag stralen als de zon
       dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
       dat ik genade vond

       Allen: Amazing Grace, how sweet the sound
       That saved a wretch like me
       I once was lost but now am found
       Was blind but now I see (2x)

Dank- en voorbede, afgesloten met gezamenlijk “Onze Vader..”

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook
op 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 in der eeuwigheid. Amen

Een woord van dank 

Gezang 769: 1, 2, 5, 6 Eens als de bazuinen klinken

1.     Eens, als de bazuinen klinken,
       uit de hoogte, links en rechts,
       duizend stemmen ons omringen,
       ja en amen wordt gezegd,
       rest er niets meer dan te zingen,
       Heer, dan is uw pleit beslecht.

2.     Scheurt het voorhang van de wolken,
       wordt uw aangezicht onthuld,
       vaart de tijding door de volken
       dat Gij alles richten zult:
       Heer, dan is de dood verzwolgen,
       want de schriften zijn vervuld.



5.     Mensen, komt uw lot te boven,
       wacht na dit een ander uur,
       gij moet op het wonder hopen
       dat gij oplaait als een vuur,
       want de Geest zal ons bestoken,
       nieuw wordt alle creatuur.

6.     Van die dag kan niemand weten,
       maar het woord drijft aan tot spoed,
       zouden wij niet haastig eten,
       gaandeweg Hem tegemoet,
       Jezus Christus, gistren, heden,
       komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

Bij het wegdragen: How great Thou art (Olga met gemeente)

O Lord my God, when I in awesome wonder
Consider all the works Thy hands have made,
I see the stars, I hear the mighty thunder
Thy pow’r throu’ out the universe displayed. 

Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art!
Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art! 

When thro’ the woods, and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees,
When I look down from lofty mountain grandeur,
And hear the brook and feel the gentle breeze. 

Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art!
Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art! 



And when I think that God, His Son not sparing,
Sent Him to die, I scarce can take it in.
That on that cross my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin. 

Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art!
Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art! 

When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart!
Then I shall bow with humble adoration,
And there proclaim, my God, how great Thou art! 

Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art!
Then sings my soul, my Savior God to Thee;
How great Thou art, how great Thou Art!

De begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Nieuw Valkeveen 
te Naarden



Op de begraafplaats 

Aan het graf

Wij nemen afscheid ...

Wij nemen afscheid van Sjoukje Gerry Willemien Metz - de Vries, 
maar wij zien op Jezus, die gezegd heeft: 

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid
niet sterven. 

Apostolische geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der
aarde. En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Heer, die
ontvan gen is van de Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven,
neder ge daald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de
doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene
christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,
wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. AMEN 

De gekruisigde Christus…

In de aula

Een woord van afscheid en dank

Samenzijn: koffie, gelegenheid voor condoleren en ontmoeting


