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Klockenklang | Voerspeel 
Laat uns Gott löven 

1. Laat uns Gott löven, den Herren, de hillig un prächdig./ 

Laat uns em löven, alleel diesse Herr is allmächdig./ Kaamt 

alltohoop,/ geevt Loff un Dank frieen Loop,/ löövt em mit 

Juchen dagdääglich! 

2. Laat uns Gott löven, em ganz alleen höört dat 

Regeeren./ Laat uns em löven, sein Hand kann alleen uns 

recht föhren./ He höllt uns wiss./ Weg un Steg he alleen is./ 

Köönt wi nich veelmals dat spören? 

3. Laat uns Gott löven, Gesundheit un Knööv het he 

geben./ Laat uns em löven, nah sien Willen leben un 

streben./ In woveel Noot/ hett nich de gnädige Gott/ 

alltieds behööldt uns dat Leben? 

5. Laat uns Gott löven, wat in mi is, lööv sienen Namen!/ 

Allns schall em löbven, de dörch em in’t Leben sünd 

flutschen./ He is dien Licht./ Seel, Seel versus dat ja nich!/ 

Lööv em in Ewigkeit! Amen. 

 

VOTUM (P. 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,… 

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

den Heiligen Geist sien Gemeenschop de wees 
mit ju all! 

Gemeende: Un mit de Geist, de op di liggt. 
Gemeende Paster: Amen 



 

EEN WOORT VÖRUT (K. WOLDT) 
 

PSALMGEBEED (N. CRAMER) 
 

GLORIA (P. 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. 
KYRIE 

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 (K. WOLDT) 

 
EPISTEL (A. STRÖH) 

Ankünnigung för de Epistel (opstohn) 
Epistel 

Gemeende: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 
  

 

Jesus is kamen 

1. Jesus is kamen, de Grund för uns Freuden: / Redder op 

ewig, steiht he uns to Siet. / Gott in een Minschen, heel 

eens sünd de beiden. / Herr du geihst mit uns den Weg 

dörch de Tied. / 

Himmel un Eerden, singt luut mit Juuchheien: / Jesus is 

kamen, nu köönt wi uns freuen. 

2. Jesus is kamen, nu rieten de Kedden. / Dood hett 

verspeelt, un wi Minschen sünd frie. / Jesus, uns Heiland, 

de Herr will uns redden. / Süh, Gott sien Söhn maakt dat 

Hart in uns nie. 

Sünd un Schann köönt uns vun em nich mehr scheeden:/ 

Jesus is kamen, nu rieten de Kedden. 

3. Jesus is kamen, nu dörft wi werr leben. / Kaamt, laat uns 

danken. Wo herrlich is Gott./ De uns werr Grund un ok 

Sekerheit geben, / de blifft ok Bass över Jammer un Dood. 

Glücklich sünd, de in sien Hannen sik geben./ Jesus is 

kamen, nu dörft wi werr leben. 

 
EVANGELIUM (A. STRÖH) 

Ankünnigung för dat Evangelium (opstohn) 
Gemeende: Ehr wees di, o Gott!  

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. 
 

Nun danket Gott alltohoop 

1. Nun dankt Gott alltohoop/ mit Hart, mit Snuut un 

Handen,/ de grote Wunner deit/ hier un in alle Lannen,/ de 

uns vun Kinnertied/ mit Godes segent hett/ un hüüt un alle 

Daag/ sien Hand nich vun uns lett. 

 

2. De ewig düchtig Goot/ wull uns in all uns Leven/ en 

jümmers vergnöögt Hart/ un püükfien Freden geben/ un 

uns in all sien Gnaad/ fastholen Jahr för Jahr/ un uns ut all 

de Noot/ frie maaken hier un dor. 

3. Gott Vadder un den Söhn/ laat uns nu danken, löven/ un 

ok den Hillig Geist,/ de Dree in Himmel baben./ Laavt den 

dree-een‘gen Gott/ in alls sien Herrlichkeit,/ de is un 

blieven deit/ nu un in Ewigkeit. 

 

PREDIGT (P. HEINZ ZIMMERMANN-STOCK) 

 

Mag söcken veel de söcken will 

1. Mag söken veel, de söken will,/ den rechten Weg to 

finnen,/ in Glück un Weh mien Hart schall frie/ op Christus 

sik nun grünnen./ Wat he hett seggt, is wahr un recht;/ wat 

he hett daan, alleen blifft stahn,/ he lett dat Heil uns 

winnen. 

2. Mag een in Noot so veel as good/ üm anner Help ok 

beden,/ ik roop den Mann, de helpen kann,/ de bringt uns 

Gott sien Freden./ Uns wahrt keeneen as he alleen, denn 

Gott sien Knecht maakt uns gerecht,/ de för uns Sünd hett 

leden. 

3. Hööpt op em to in Freed un Roh./ he wiest den Weg in`t 

Leben./ Wat Troost uns gifft un ewig blifft,/ kann he alleen 

uns geben./ Vun all de Last, de uns höllt fast,/ maakt frie 

de Herr, geevt em de Ehr!/ Op em to laat uns streben. 

 

WAT BEKANNT TO MAKEN IS (K. WOLDT) 

 



 

Dat du mi mitsingen letts 
Refrain: Dat du mi mitsingen lettst, wenn se dat Gloria 

singt,/ all dien hilligen Engel in Heben,/ dat maakt frie mi de 

Seel, un ik sing die to Dank,/ du mien König, mien Gott un 

mien Leben. 

1. Herr, du röppst mi mit Naam/ un du geihst mit mi to/ un 

du stüürst mi den Weg durch dat Düüster. 

2. Herr, du giffst mi dat Broot/ un du giffst mi den Wien/ 

un du bliffst all mien Daag mien Vader. 

3. Un nu wies mi den Weg/ un nu stüür mi de Bahn,/ laat 

mi doon, wat dien Leev mi maakt künnig. 

4. Herr, ik dank die, mien Gott/ un ik sing di to Ehr/ un ik 

schenk di, wat du mi hest geben. 
 

KAARKENGEBEED 
(N. CRAMER, K. DUNKER, A. STRÖH) 

 
VADDERUNSER 

Uns Vadder in Heben: 

Laat hillig warrn dienen Namen. 

Laat kamen dien Riek. 

Laat warrn dienen Willen, so as in Heven, 

so ok op de Eer. 

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. ZIMMERMANN-STOCK) 
 

Paster: Gaht nu hin in Fredn vun Gott. 

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

Naspeel | Klockenklang 


