
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Plattdüütsch 

Go t t e s d e e n s t  
 

 

an´n 1. November 2015 

Klock 10 

in de Lutherkaark to Westerrönfeld 



 

Vorspeel 
 

De Sünn vun Heven 
1. De Sünn vun Heben/ vull Licht un Leben/ warmt all mien 

Sinnen;/ buten un binnen/ sleit mi en Hart to mit lebigen 

Slag./ Ik leeg in Sorgen,/ weer bang vör den Morgen/ aver nu 

stah ik,/ mit Hoffen nu gah ik/ free un vergnöögt in den 

tokamen Dag. 

2. Wildgras un Blomen,/ Blööten op Bomen/ blöht, mi to 

gröten,/ ik gah to Möten/ all wat mi tonickt mit fründliche 

Gesicht./ Allns, wat mi krank maakt,/ in Truuer un Angst 

daakt,/ stiggt mit de Wulken,/ mit Larken un Swulken/ op in 

de Heben in’t daghelle Licht. 

3. All mien Gedanken/ gaht sünner Schranken/ hen to den 

Vader,/ de Land un Water/ un wat dor leevt in sien Sorgen 

hett stellt./ Faat mi de Angst noch,/ steiht he mi to Siet 

doch,/ ik blief all Wegen/ in Gott sienen Segen,/ dörch em un 

mit em bün ik op de Welt.    OGK 173/ EG 449 

 
VOTUM (P. R. ZIMMERMANN-STOCK) 

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/ Paster: Amen 



 

EEN WOORT VÖRUT (O. SCHÜLLDORF) 
 

PSALMGEBEED (N. CRAMER) 
 

GLORIA UN KYRIE (P. R. ZIMMERMANN-STOCK) 
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. 
 
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 (A. STRÖH) 

 
EPISTEL (K. DUNCKER) 

Ankünnigung för de Epistel (opstohn) 
Epistel 

Gemeende: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 
  



 

Mien Seel de schall juucheien 

1. Mien Seel, de schall juucheien/ vun Gott sien grote Gnaad,/ 

sik jümmer wedder freuen,/ em löben fröh un laat./ Ik will 

den Herren singen,/ em priesen op de Eer,/ ik will mien Loff 

em bringen,/ hüüt un ok alltieds werr. 

2. He weet uns all to bargen,/ bi em, dor hebbt wi’t good./ 

He wahrt uns vör den Argen,/ vör Dood un elkeen Noot./ Op 

em dor köönt wi töben,/ jüst wenn de Tied nich blied,/ wi 

köönt dat seker glööben,/ he kümmt un maakt uns frie. 

3. Den Herrn sien Wark to priesen,/ ik weet, ik bün to ring./ 

Un doch: mien Dank to wiesen,/ stah ik nu hier un sing./ He 

gifft mi all sien Gnaaden/ un maakt mi jümmers froh,/ wendt 

vun mi allen Schaden./ Ik weet: Ik höör em to. OGK 117/ EG 

302 

 
EVANGELIUM (A. 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. 
 

Gott blifft de Kraft 

1. Gott blifft de Kraft, en Muur so fast,/ de Toflucht för dat 

Leben./ De Minsch is hier op Eer to Gast,/ Gott möögt em 

Tospruch geben!/ Wat sünd ji so bang?/ De Noot duurt nich 

lang!/ Den Düüwel sien Larm/ swiggt still vör Gott sien Arm:/ 

Gott kümmt un will uns hölpen. 

2. Wat wi beschickt, dat driggt nich wiet,/ wi sünd as lütte 

Kinner./ Ach, weer uns doch en Hölp to Siet,/ ans geit dat 

Leben ünner./ För uns is das wiss,/ dat Christus dat is./ Dor 

strahlt al sien Licht./ Wi kriegt em to Gesicht:/ de 

Schaddenwelt mutt flüchten. 

3. Gewalt un Hass geiht dull tokehr,/ üm alle Welt to 

twingen./ Man Christus bringt en anner Lehr/ un maakt de 

Minschen singen./ Wat Unrecht ok drifft;/ de Gotteslehr 



 

blifft,/ verwannelt de Tied,/ maakt uns de Harten wied./ De 

Minsch kann wedder lachen. 

4. Un hett de Schrecken uns mal faat,/ de Angst vun alle 

Kanten,/ denn giff uns, Christus, frieschen Moot,/ en 

Apelboom to planten./ De Freud, wenn he gröönt,/ de 

Frucht, de em kröönt:/ Dit Bild gifft uns Kraft,/ wenn hier de 

Afgrund klafft./ Gott will dat Leben wahren.  OGK 136/EG 362 

 
PREDIGT (O. SCHÜLLDORF) 

 

Ach bliev doch mit dien Gnaden 
1. Ach bliev doch mit dien Gnaaden/ bi uns, Herr Jesus 

Christ,/ so kann uns nümmer schaden/ den bösen Fiend sien 

List. 

2. Ach bliev doch allerwegen/ bi uns, Herr, mit dien Woort,/ 

so hebbt wie rieken Segen/ bit an de Himmelspoort. 

3. Ach liev doch mit dien Wahrheit/ as Muuer üm uns stahn;/ 

giff du uns Licht un Klaarheit,/ denn könnt wi seker gahn. 

4. Ach bliev mit all dien Segen/ bi uns, du rieke Herr,/ so kann 

sik in uns rögen/ dien Kraft je mehr un mehr. 

5. Ach bliev ok in Gefahren/ uns Schutz, du starke Held,/ dat 

wi nich gaht verloren/ dörch Satan, Sünd un Welt. 

6. Ach bliev du uns tosieden/ du truue Herr un Gott;/ laat 

jümmer stark uns blieben,/ help uns ut all de Noot. OGK 66/ 
EG347 

 
WAT BEKANNT TO MAKEN IS (K. WOLDT) 

 
  



 

Harvst bringt Küll vun wieden 
1. Harvst bringt Küll vun wieden,/ stüürt op anner Tieden:/ 

Frischer geiht de Wind./ Bunt farvt sik de Blädder;/ trister 

warrt dat Wedder,/ Sommerlicht verschwindt. 

2. Planten, Aarnten, Högen -/ wi lengt nah den Segen:/ Gott 

meent dat so good./ Sorgen sünd vergeten:/ Wi hebbt wat 

to eten,/ un de Dank warrt groot. 

3. Un nu köönt wi delen,/ delen mit de Velen,/ Wien un 

duften Broot,/ Broot de Welt to bringen/ kann den Hunger 

dwingen/ un verjaagt de Noot. OGK 233/ Mel.: Bunt sind 
schon die Wälder 

 
KAARKENGEBEED 

(N. CRAMER, K. WOLDT) 
 

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. 
  



 

Kumm un segen uns 
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 (P. R. ZIMMERMANN-STOCK) 
Paster: Gaht nu hin in Fredn vun Gott. 

Gemeende: Gott wees ewiglich Dank! 
Paster:  Segen 
Gemeende un Paster: AMEN 
 

Naspeel 


