Liturgie
van de dankdienst voor het leven van

Jannie Poll-Roeters

* 27 augustus 1939
† 9 november 2020
op 13 november 2020
in de Gereformeerde Kerk,
Tolberterstraat 24 te Leek

Begroeting
Lied
Geprezen zij de Heer
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Gebed
Lied
Abba, Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Bijbellezing
Psalm 91
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Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9

U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10 zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
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Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
12 Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
13 Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
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‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15 Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16 je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’

Overdenking
Lied
Groot is uw trouw, o Heer
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.
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.
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.

Gebed
Lied
Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wandel in het licht met Jezus;
het donk’re dal ligt achter mij.
En ’k weet mij in zijn trouw geborgen:
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus;
geen duist’re wolk bedekt de zon.
En ’k kan niet anders, ’k moet Hem prijzen
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus;
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied.
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!
Voor hen die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland!

Bij het uitdragen
Ik zie een poort wijd open staan

OP DE BEGRAAFPLAATS (Hoofdstraat 134, Midwolde)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de
aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
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 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.

