
 

4. Gott is bi di. Wees man nich bang! / Sünd 

ok de Nachten swaar un lang, / he maakt 

dat Düüster klaar un hell / un geiht mit di as 

dien Gesell. 

5. Gott is bi di. Wees man nich bang! / Dien 

Hart warrt inst vull Loff un Dank. / Toletzt 

maakt he di froh un frie. / Wees man nich 

bang! Gott is bi di! 

 

WAT BEKANNT TO MAKEN IS 
 

1. Kaamt all, uns Herr un Gott / vun 

Hartensgrunn to danken; / denn sien 

Barmherzigkeit / warrt wieken nich noch 

wanken. / He hett vun Moderschoot / und 

Kinnertied af an / so veel togood uns daan, / 

mehr as een optelln kann. 

2. Kaamt her, sien Gnaad und Lev / mit helle 

Stimm to priesen. / He segent Feld un 

Koorn, / he füllt uns Schüün un Hüüsen, / he 

gifft mit vulle Hann’n / dat Broot vun 

Himmel dal / un fraagt nah keen Verdeen’n 

/ un nah uns Dank nich mal. 

3. Du ewig rieker Gott, / du Vadder, hooch 

in Heben, / mit allens, wat du giffst, / füllst 

du dat Minschenleben. / Laat dien 

Barmherzigkeit / uns Hart un Hand regeern / 

un nümmer to dien Leev, / dat Tovertuun 

verleern. 

KAARKENGEBEED 
(opstohn) 

 

VADDERUNSER 
Unse Vadder in´n Himmel: 

Laat hilligt warrn dienen Namen. 

Laat kamen dien Riek. 

Laat warrn dienen Willen so as in´n Himmel, 

so ok op de Eerd. 

Uns´ dääglich Brood giff uns vundaag. 

Un vergiff uns unse Schuld, 

as wi de vergeven doot, de an uns schüllig 

sünd. 

Un laat uns nich versöcht warrn. 

Maak du uns loos und 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. 

 

UTSENDEN UN SEGEN 
Paster: Gaht nu hin in den Freden 

vun Herrn. 

Gemeende: Godd wees ewiglich Dank! 
Paster: De Herr segne di … 

Gemeende un Paster: AMEN 
 

Orgelnaspeel 

De P
Goddesdeenst
 
an´n

19. Sünndag no Trinitatis
18. Oktober 2009

 

Klock 10

to Westerrönfeld
 

 

 

Orgelvörspeel

 

Paster

Gemeende: Amen.

 
1. Sünn 
Heben, Licht ut dat Düüster is

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

Dank för dat Lachen, Dank för dat Licht.

De Plattdüütsch 
Goddesdeenst 
an´n 

. Sünndag no Trinitatis 

. Oktober 2009 

Klock 10 in de Lutherkaark 
Westerrönfeld 

Orgelvörspeel 

Paster: Wi fiert de Gottesdienst, in´n 

Namen vun Godd, den Vadder, 

den Söhn un den Heilligen Geist. 

Gemeende: Amen. 
 

EEN WOORT VÖRUT 

Sünn – lachen 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! 

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. 

 



 

PSALMGEBEED 
Danken will ik di vun ganzen Harten, / 

gegenöver de Götter för di opspeelen, / 

anbeden to dienen hilligen Tempel hen / un 

danken dienen Naam. 

An’n Dag, as ik reep, anterst du mi, / mit 

Stolt hest du mi füllt, / in min Seel is Kraft. 

Danken ward di, o Herr, all Königen op 

Eerden, se hebbt ja höört de Reed ut dienen 

Mund. 

Se ward singen vun den Herrn sien Weeg, / 

groot is ja den Herrn sien Herrlichkeit. 

Ja, erhaben is de Herr, / avers he kickt nah 

den Ringen, / un den Hoochnäsigen erkennt 

he al von wieden. 

O Herr, dien Gnaad, de blifft op ewig. / Wat 

dien Hannen tostannenbröcht hebbt, / dat 

giff du ja nich op. AMEN 

 

GLORIA PATRI 
Gemeende un Paster: Ehr wes den Vader 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:  Christe, erbarm di doch! 
Paster:  Kyrie eleison! 

Gemeende:  Herr, erbarm di öwer uns! 
Paster:  Ehre wees Godd in de 

Hööchde  

Gemeende un Paster: Alleen Godd in de 
Hööchd wees Ehr / un Dank för all sien 
Gnaden, / dorüm dat nu un nümmermehr / 

uns röhren kann keen Schaden. / Groot 
Wohlgefalln Godd an uns hett; / nu is ahn 
Ophooln grote Freed. / All Striet hett nu en 
Enne. 

KOLLEKTENGEBEED 
EPISTEL  

Ankünnigung för de Epistel (opstohn) 

Epistel: Eph 4, 22-32 

Gemeende: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 
1. Nu laat uns Gott den Herren / Dank 

seggen und em ehren / för all de goden 

Gaben, / de he uns gifft vun baben. 

2. Uns Lief, de Seel, dat Leben / hett he 

alleen uns geben; / un de uns to bewahren / 

deit he ok nix an sparen. 

3. Hool fast uns in dien Wahrheit, / giff 

Frieheit uns un Klaarheit, / laat löben uns 

dien Namen / dörch Jesus Christus. Amen 

 

EVANGELIUM 

Ankünnigung för dat Evangelium (opstohn) 

Gemeende: Ehr wees di, o Herr! 
Evangelium: Mk 2, 1-12 

Gemeende: Loff wees di, o Christe! 
 

DE GLOOBEN 
Ick glööv an Gott, den Vader. He alleeen is 

allmächtig. He hett Himmel un Eerd ut nix 

warrn laten. 

Ick glööv an Jesus Christus, Godd sienen 

eenzigen Söhn, unsern 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. 

 

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.:|| 
 

PREDIGT 
 

1. Gott is bi di. Wees man nich bang! / Sünd 

ok de Tieden swaar un drang. / Gott is bi di, 

verlett di nich. / He is dien Troost, dien Kraft 

un Licht. 

2. Gott is bi di. Wees man nich bang! / Is ok 

dat Lege dull togang, / Gott kriggt toletzt de 

Babenhand. / He helpt di hooch, gifft sekern 

Stand. 

3. Gott is bi di. Wees man nich bang! / Staht 

Wulken üm di noch so drang, / laat suusen, 

bruusen Storm un Wind; / de starke Gott 

helpt wiss sien Kind. 


