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Afscheidsdienst voor haar leven 

 

voorafgaand aan de begrafenis van 

 
 

 

 

 

 

 

Sophia Louise de Vlaming-Muys 
 

• 29 maart 1921                                       †  18 januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  : dinsdag 24 januari 2023  

Aanvang : 14.00 uur 

Locatie      : Salvatori te Strijen 

Voorganger : Ds. C. Doorneweerd 

Organist        : Adri Poortvliet                     



 
 

Inleidend orgelspel   

 

 

Tijdens het binnenbrengen van mevrouw De Vlaming-Muys 

luisteren we naar: ‘De Heer is mijn Herder’ 

 

 

Woord van welkom en voorlezen kaart 

 

 

Gedicht door: Louise de Vlaming 

 

 

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5  

 

1  "t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

 

5   Maar de Heer zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

 

Votum en gebed 

 

  



 
 

Zingen: Psalm 27 vers 7 

 

7   Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed; 

Hij is getrouw de bron van alle goed; 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer, 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. 

 

 

Schriftlezing:  Psalm 27  

 

1 Een psalm van David. 

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? 

De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 

2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden 

– mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. 

3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een 

oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen 

mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de 

lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn 

tempel. 

5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij 

verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een 

rots. 

6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. 

Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal 

zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. 

7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord 

mij. 

8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek 

Uw aangezicht, HEERE, 

 



 
 

9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, 

U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,  

o God van mijn heil. 

10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE 

zal mij aannemen. 

11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van 

mijn belagers. 

12  Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse 

getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. 

13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou 

zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 

14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, 

wacht op de HEERE. 

 

Zingen: Gezang 427 vers 1 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

 

1   Beveel gerust uw wegen, 

Al wat u 't harte deert, 

der trouwe hoed' en zegen 

van Hem, die 't al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

 

 

Meditatie over: Psalm 27 vers 4  Verlangen om bij de HEERE te zijn 

 

 

Zingen: Gezangboek - Als g’ in nood gezeten vers 1  

 

1   Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 

Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 

Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot, 

En op ’t nachtelijk duister, volgt het morgenrood. 

Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 

God zal u behoeden, uw Toeverlaat. 



 
 

Dankgebed 

 

 

Zingen: Opwekking 377 

 

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heeren hand; 

moedig sla ik dus de open  

naar het onbekend land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig kalme moed. 

 

 

Zegenbede 

 

 

Mededelingen door: uitvaartleider 

 

 

Bij het uitdragen luisteren we naar: “Ave Maria” van Schubert 

 

 

 

 

  



 
 

Op de begraafplaats 

 

Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

1  Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en 

der aarde. 

2  En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 

3  Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 

4  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald ter helle; 

5  ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

6  opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen 

Vaders; 

7  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

8  Ik geloof in den Heiligen Geest. 

9  Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der 

heiligen; 

10  vergeving der zonden; 

11  wederopstanding des vleses; 

12  en een eeuwig leven. 

 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want uw is het koninkrijk, en de kracht,  
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.  
Amen. 

 

Dankwoord door: Jan van Etten 


