
 

5. Wenn an`n Schemel, Gott to Flööten, / um 

sien Throon is soveel Glöh`n, / ja, wat mutt 

den in sien Harten / erst för Freud un Leevde 

ween, / erst för Freud un Leevde ween. 

 
PREDIGT  

 

Lied OGK 206 (EG 502) 
1. Laat uns Gott singen, singen mit hellem 

Schall; / sien Naam schall klingen, jümmers 

un överall; / all, de em deent, staht in sien 

Hannen, / singt em un dank tem dörch all de 

Lannen, / singt em un dank tem dörch all de 

Lannen. 

2. Ploogland un Water let he uns Segen 

ween, / recht as en Vader sorgt he för elk un 

een: / He let de wassen Saat uns grönen, / 

Sünnschien un Regen mööt em woll deenen, 

/ Sünnschien un Regen mööt em woll 

deenen. 

3. Allns, wat uns toblöht, will he in Gnaden 

wahrn, / solang de Eerd steiht, schalln 

wesseln Staat un Aarn: Elk Fröhjahr schall 

werr Leben drieben, / Sommer un Winter 

uns alltieds blieben, / Sommer un Winter 

uns alltieds blieben. 

 

WAT BEKANNT TO MAKEN IS  

Flöötspeel 
 

KAARKENGEBEED  
(opstohn) 

 

VADDERUNSER 
Unse Vadder in Himmel: 

Laat hilligt warrn dienen Namen. 

Laat kamen dien Riek. 

Laat warrn dienen Willen, so as in Himmel, 

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.   (EG 170) 
 

UTSENDEN UN SEGEN 
Paster: Gaht nu hin in den Freden 

vun Gott. 

Gemeende: Gott wees ewiglich Dank! 
Paster: Segen 

Gemeende un Paster: AMEN 
 

Flöötnaspeel: Över de stille Straten 

De P
Go
 
an´n

drü
7. November 2010

 

Klock 10

to Westerrönfeld
 

 
 
Flööt
 
Paster

Gemeende: Amen.

Lied
1. De Morgen schall singen
bringen. De Nacht is tonicht. De Nebel mutt 

stiegen, dat Helle warrt siegen. De Welt 

bruukt dat Licht.

2. Dat Licht füllt den Heben un grippt nah 

dat Leben mit Kraft un mit Freud. Den Slaap 

ut de Oogen, uns Dagwark to wagen! De 

Morgenwind wei

3. Un drückt mal de Sorgen, denn hölpt so 

en Morgen mit Amselgesang. Dat Licht will 

de Klagen, den Unmoot verjagen: Gott geiht 

mit uns lang.

De Plattdüütsch 
Gottesdeenst 
an´n 

drütletzten Sünndag im Kaarkenjohr 
November 2010 

Klock 10 in de Lutherkaark 
Westerrönfeld 

Flöötvörspeel: Dat du min Leevsten büst 

Paster: Wi fiert den Gottesdienst, in´n 

Namen vun Gott, den Vadder, 

den Söhn un den Hilligen Geist. 

Gemeende: Amen. 
 

EEN WOORT VÖRUT  
 

Lied: OGK 176 (EG 444) 
De Morgen schall singen un Toversicht 

bringen. De Nacht is tonicht. De Nebel mutt 

stiegen, dat Helle warrt siegen. De Welt 

bruukt dat Licht. 

2. Dat Licht füllt den Heben un grippt nah 

dat Leben mit Kraft un mit Freud. Den Slaap 

ut de Oogen, uns Dagwark to wagen! De 

Morgenwind weiht. 

3. Un drückt mal de Sorgen, denn hölpt so 

en Morgen mit Amselgesang. Dat Licht will 

de Klagen, den Unmoot verjagen: Gott geiht 

mit uns lang. 



 

4. De Dag schall uns glücken, allns schall sik 

so schicken, dat Dank sik denn röögt. De 

Tied wannert driebens, ken Dag wees 

vergebens, wenn Minschen sik höögt. 

 

PSALMGEBEED (PSALM 130) 
Ut Deepden roop ik to di, o Herr. 

Mien Gott, höör doch op mien 

Stimm! Laat doch dien Ohren 

opmarken op mien luut Flehen! 

Wenn du Sünnen opwahrst, o Herr, mien 

Gott, wokeen kann denn bestahn? 

Bi di is ja doch Vergeben, dormit du 

ok förcht warrst. 

Ik hööp op den Herrn, mien Seel de hööpt, 

nah sien Wort leng ik. 

Mien Seel lengt nah den Herrn mehr 

as de Wächter nah den Morgen. 

Leng nah den Herrn, Israel! Bi den Herrn is ja 

doch Gnaad un bi em ok en barg an 

Erlösung. 

He is dat ja, he ward Israel erlösen ut 

all sien Sünnen. 

 

GLORIA PATRI 
Gemeende un Paster: Ehr wes den Vader un 
den Söhn un den Hilligen 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  
 

EPISTEL  

Ankünnigung för de Epistel (opstohn) 

Epistel 

Gemeende: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

 
Lied OGK 204 (EG 504) 
1. Heben, Eerd un Luft un Meer, / allens 

predigt Gott sien Ehr! / Miene Seel en 

Loffleed singt / un den Dank to`n Himmel 

bringt. 

2. Sehr de Sünn, wo wunnerbar / lüücht se 

an den Heben dor; / maand un Steerns mit 

all ehr Pracht / singt vun Gott in stille Nacht. 

3. Seht, wo herrlich doch sien Hand / överall 

hett smückt dat Land; / wohld un Feld un 

Bloomen un Tier / wiest uns Gott sien 

Allmacht hier. 

6. Ach, mien Gott, wo wunnerbar / steihst du 

vör mien Oogen dor. / Nümmer kümmt mi ut 

den Sinn, wat du büst un wat ik bün. 

 

EVANGELIUM  

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 Vader. He alleeen is 

allmächdig. He hett Himmel un Eerd ut nix 

warrn laten. 

Ick glööv an Jesus Christus, Godd sienen 

eenzigen Söhn, unsen Herrn. He is Minsch 

worrn dörch den Hilligen 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 

Himmel. Dor sitt he an de rechte Sied vun 

Gott, den allmächdigen Vader. Vun dor 

warrt he wedderkamen un Gericht holen 

öwer de Lebennigen un öwer de Doden. 

Ick glööv an den Hilligen Geist, een hillige 

Kaark, de Gemeende vun de Hilligen; ick 

glööv, dat de Sünnen vergeben warrt, dat de 

Doden operweckt warrt un dat ewige Leben 

geben warrt. Amen. 

 

Lied OGK 210 (EG 510) 
1. Freut ju over Gott sien Warken, / schöön 

un herrlich is sien Eerd, / vull vun Leben, vull 

vun Wunner. / Dankt un löövt, geevt Gott de 

Ehr, / dankt un löövt, geevt Gott de Ehr! 

2. Grad so as en smucken Schemel / för den 

Herrn sien Herrlichkeit / is uns Eerd mit Land 

un Water, / Gott to Ehr un uns to Freud, / 

Gott to Ehr un uns to Freud. 

4. Ok de Heben in sien Depen / is en Wark 

ut Gott sien Hand, / un doch is he blots en 

Wiesphal / to uns ewig Vaderland, / to uns 

ewig Vaderland. 


