
 

WAT BEKANNT TO MAKEN IS (HR. SCHÜLLDORF) 

 

1. Mien Gott, du kennst mien Hart un Seel;/ 

dien Oog lüücht över mi./ Ik speel mien Part, du 

giffst dien Deel:/ Mien Leben dank ik di. 

2. Wo kunn ik hen, wo du nich büst:/ De Heben 

is dien Throon,/ un ok in deepste Düüsternis/ 

seh ik di Wunner doon. 

3. Un flöög ik mit dat Morgenroot/ wiet buten 

över See;/ dien Goodheit flöög mi wiet vörut/ 

un weer ok dor to Stee. 

4. All miene Daag kaamt ut dien Hand/ un wat 

du deist, is good./ Gedanken hest du mehr as 

Sand,/ se sünd mi meist to groot. 

5. Mien Leben stünn al in dien Book,/ as‘t mi 

noch lang nich geev;/ ik denk un denk, krieg dat 

nich klook:/ Wo groot is doch dien Leev. 
Lied OGK 116 (Mel. Amazing grace) 

 

KAARKENGEBEED 
(FR. STRÖH, DR. CRAMER, HR. SCHÜLLDORF) 

GEMEENDE: AMEN 
 

VADDERUNSER 
Uns Vadder in Heben: 

Laat heilligt warrn dienen Namen. 

Laat kamen dien Riek. 

Laat warrn dienen Willen, so as in Heben, 

so ok op de Eerd. 

Uns´ dääglich Broot giff uns vundaag. 

Un vergiff uns unse Schuld, 

as wi de vergeben doot, de an uns schüllig 

sünd. 

Un laat uns nich versöcht warrn. 

Maak du uns los un frie vun dat Böse. 

Denn dien is dat Riek un de Kraft un de 

Herrlichkeit in Ewigkeit.                Amen. 

 

1. Kumm un segen uns,/ dat wi bi di blieben,/ 

Herr, un laat uns nich/ ut ‘nanner drieben,/ wi 

sünd nich alleen,/ laat to all de Tieden/ op uns 

Freund und Lieden,/ Herr, dien Segen ween. 

2. Keeneen kann alleen/ fasthooln Gott sien 

Segen./ Mehr as nödig is,/ giffst du allerwegen./ 

Wenn wi unse Fiend/ gern bi Tied werr good 

sünd,/ helpen, de in Noot sünd,/ uns dien Segen 

schient. 

3. Freden geevst du al,/ Freden uns noch noot 

deit,/ as du toseggt hest,/ dat  uns dat hier good 

geiht./ Giff, dat wi em doot!/ De mit Tranen 

seien,/ bi de Aarnt sik freuen/ un in Freden 

roht.            (Mel: EG 170) 

 

UTSENDEN UN SEGEN 
Paster: Gaht nu hin in Fredn vun Gott. 

Gemeende: Gott wees ewiglich Dank! 
Paster:  Segen 

Gemeende un Paster: AMEN 
 

Naspeel

De Plattdüütsch Gottesdeenst 
an´n 2. November 2014 
Klock 10 in de Lutherkaark 
to Westerrönfeld 

 
 

 

Vorspeel 
 

Paster: Wi fiert de Gottesdeenst, in´n 

Namen vun Gott, den Vadder, 

den Söhn un den Heilligen Geist. 

Gemeende:  Amen. 
Paster: Gott alleen wart uns hölpen,… 

Gemeinde: …he het Heben und Eerd maakt. 
Paster: Jesus Christus sien Gnaad, Gotts 

Leevde un den Heiligen Geist sien 

Gemeenschop de wees mit ju all! 

Gemeinde: Un mit de Geist, de op di liggt. 
Gemeinde/ LiturgIn: Amen 

 
EEN WOORT VÖRUT (HR. WOLDT) 

 
1. Sünnlachen Morgen, Licht vun den Heben, 

Licht ut dat Düüster is för uns boorn: Dank för 

dat Wunner, Dank för dat Leben, Dank för den 

Atem, Dank för den Dag! 

2. Weekstraaken Regen, Water to ´t Leben, fallt 

op de Eer dal, Blomen blöht op: Dank för dat 

Leben, Dank för den Segen, dank för de Wulken, 

Dank för den Wind! 

3. Hellblinken Lichtstrahl wiest uns de Leevde, 

schenkt uns dat Leben jeedeen Dag nie: Dank di, 

Gott-Vader, Dank allerwegen, Dank för dat 

Lachen, Dank för dat Licht. 
Lied: OGK 179 (EG 455) 

PSALM 19 (DR. CRAMER) 



 

GLORIA PATRI 
Gemeende un Paster: Ehr wes den Vadder un 
den Söhn un den Heilligen Geist , as dat weer 
in Anfang, hüüt un all de Tied un vun 
Ewigkeit to Ewigkeit. Amen. 
 

KYRIE UND GLORIA 
Paster:  Kyrie eleison! 

Gemeende: Herr, erbarm di doch! 
Paster:  Christe eleison! 

Gemeende:  Christus, erbarm di doch! 
Paster:  Kyrie eleison! 

Gemeende:  Herr, erbarm di över uns! 
Paster:  Ehr wees Gott in de Hööchde  

 
Gemeende un Paster: Alleen Gott in de 
Hööchd wees Ehr/ un Dank för all sien 
Gnaden,/ dorüm dat nu un nümmermehr/ 
uns röhren kann keen Schaden./ Groot 
Wohlgefalln Gott an uns hett;/ nu is ohn 
Ophooln grote Freed./ All Striet hett nu en 
Enne. 

 
KOLLEKTENGEBEED (FR. STRÖH) 

 
EPISTEL (HR. SCHÜLLDORF) 

Ankünnigung för de Epistel (opstohn) 

Epistel 

Gemeende: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

 
1. Gott Vader gütt ut sülbern Schaal/ den 

eersten güllen Morgenstrahl/ fröh morrns vun’n 

hogen Heben./ Nu weckt sien Gnaad de slapen 

Eerd,/ de ohn em picken düüster weer/ un gifft 

ehr Lust un Leben/ un gifft ehr Lust un Leben. 

2. De Herrgott gütt ut sülbern Schaal/ sien grote 

Vaderleevd hendal,/ sien Kinner all to hegen./ 

De Minschenseel vull deepe Noot/ hett wedder 

frischen Lebensmoot/ un seker Höpen 

kreegen,/ un seker Höpen kreegen. 

3. Di, leve Gott, to Loff un Dank/ klingt Glocken, 

Orgel un Gesang,/ dien Minschenleev to 

priesen./ Wi wüllt, solang uns Hartslag geiht/ 

för all’ns, wat uns dien Leevde deit,/ uns ewig 

dankbar wiesen, uns ewig dankbar wiesen. 
                OGK 177 (EG 503) 
 

EVANGELIUM (FR. STRÖH) 

Ankünnigung för dat Evangelium (opstohn) 

Gemeende: Ehr wees di, o Herr! 
Evangelium 

Gemeende: Loff wees di, o Christe! 
 

DE GLOOBEN 
Ick glööv an Gott, den Vadder. 

He alleeen is allmächdig. 

He hett Heben un Eerd ut nix warrn laten. 

Ick glööv an Jesus Christus, 

Gott sien eenzigen Söhn, unsen Herrn. 

He is Minsch worrn dörch den Heilligen 

Geist, boren vun de Jungfruu Maria, hett 

leeden un is an´t Krüüz slaan ünner Pontius 

Pilatus, is storben un to Graff bröcht, 

dalfahrt nah dat Dodenriek. 

He is den drüdden Dag operstahn vun de 

Doden un is opfahrt nah´n Heben. 

Dor sitt he an de rechte Sied vun Gott, 

den allmächdigen Vadder. 

Vun dor warrt he wedderkamen un Gericht 

holen öwer de Lebennigen un öwer de 

Doden. 

Ick glööv an den Heilligen Geist, 

een heillige Kaark, 

de Gemeende vun de Heilligen; 

ick glööv, dat de Sünnen vergeben warrt, dat 

de Doden operweckt warrt 

un dat Leben von de tokamen Welt. 

Amen. 

1. Gott geev uns Atem, so köönt wie leben, / he 

geev uns Oogen, da wi uns sehn. / ||:Gott hett 

uns diese Eerd övergeben, / hier schüllt wi 

leben, dörfft wi ween.:|| 

2. Gott geev uns Ohren, so köönt wi hören, / he 

geev uns Wöörd, dat wi uns verstaht. / ||:Gott 

will, dat wi sien Eerd nich verheeren, / to 

schöön hett he de Welt doch maakt.:|| 

3. Gott geev uns Hannen, wat antopacken, / he 

geev uns Fööt, üm seker to stahn. / ||:Gott will 

mit uns de Eerd heel nie maken: / so köönt wi 

nie in’t Leben gahn.:|| 

OGK 168 (EG 432) 

PREDIGT (HR. WOLDT) 

 

1. Vun Gott will ik nich laten,/ denn he lett nich 

vun mi,/ föhrt mi op rechde Straten,/ sünst 

biester ik vörbi;/ he gifft mi truu sien Hand;/ an 

Abend un an Morgen/ deit he mi good 

versorgen,/ wo ik ok bün in’t Land. 

2. To em heff ik Vertruuen/ in sware, böse 

Tied;/ vör gar nix schall mi gruuen;/ he steiht mi 

truu tosiet;/ wat he ok maken will:/ Em heff ik 

mi ganz geben,/ mien Seel, mien Lief un Leben./ 

Ik bün getroost un still. 

3. He will mi Godes schenken,/ dor segg ik em 

för Dank;/ ik will an em ok denken/ hüüt un 

mien Leben lang./ De sik an em hier höllt,/ de 

mutt nah’n Heben streben,/ kann ohn em hier 

nich leben;/ sünst is sien Tied verspeelt. 

4. Heff ik veel Leges kregen,/ ik harr wull sülm 

veel Schuld;/ heff ik ok swaar to drägen,/ so 

drääg ik mit Geduld;/ üm dat ik Christus kenn,/ 

schall ik ok dorhen kamen,/ wo all mien Noot is 

nahmen,/ to Freuden ganz ohn Enn. 

             OGK 137 (EG 365) 


