
Gottsdeenst mit Begräffnis – Kark un Graff

Klockenlüden

Musik to' n Ingang

Votum
In den Naamen von Gott, den Vaader und den Söhn un den Heiligen 
Geist.

Wöör to'n Ingang
Wi sünd tosamenkamen
____________
to Graff to bringen, de .... mit xx Jahren storven is.
Wi wüllt ehr / sien Leven un sien Dood us vör Oogen stellen, un us 
helpen laten dör den Glooben to den Gott, de al weet,
wat wi in düsse Stünn nöödig hebbt.

Leed (Musik oder Chor oder Gemeen)

Psalmgebeet
Laat us beden            / mit Wöör ut den x. Psalm /
.............
Herr, erbarm di, Christus erbarm di, 
Herr, erbarm di över us! Aamen.

Oder anner Beden.

Schriftlesung
Höört wi op de Hillige Schrift, wat se us wiest. Dat steiht bi/in ...:..

Wi dankt di, Gott, för dien Woort, wo anners schullen wi us hen 
wennen / well anners schull us helpen.

Leed (Musik oder Chor oder Gemeen)

Schriftwoort un Predigt

Leed (Musik oder Chor oder Gemeen)

[Anseggen]

Dank und Förbitt

Laat us beden:

Ewige Gott, de du Herr büst över de Lebennigen un de Doden.
Wi mööt us dorin geven un dat Leven
von ____________
nu alleen in diene Hand leggen.
Wi seggt di Dank, vör all dat, wat du as de Vaader innen Himmel för 
ehr / em daan hest,
in goode un in sture Tieden.
Heff ok usen Dank
För allens, wat se / he för uns weesen is
Wi bitt' di: Nehm ehr / em op in diene Gnaaden un mit diene Leev,
de allens torecht bringt und dat Minschenleven
to dat kamen lett, wo du dat op anleggt hest.
För all’ use Dooden bitt’ wi: Behol jem in dienen Freeden.
All’ de in Truer, de laat dienen Troost wies weern,
dat se op di boot.
Help elkeen von us, dat wi us Huus bestellt för de Stünn,
in de wi wies weert, nu ist dat Tied, dat du ok us röpst „Kumm nah 
Huus“.
Du wullt, dat wi in us Leven Freeden un Leev söökt, dat wi dienen 
Willen nich in'n Weg staht. Man dorto giff us Kraft un laat us nich 
ohn Freid in düsse Welt. Laat us een den annern bistahn un wenn 
dat düster lett, denn giff du us Hülp.
.............
Dien Leev hett kenn Enne, dat hett Jesus, de Christus, seggt un 
wiest – dor laat us op boon, för disse Tied un all de Tied. Aamen. 

Utseegen
Gott, de över allens Herr is, wat maakt worrn is 
de Vaader, de Söhn un de Heilige Geist (+)
laat sien Oogen in Leevde rohn op sienen Utgang un Ingang 
nu un von ewig Tiet to ewig Tieden. Aamen.

Geleitwoort un Gang na'n Graff



Laat us nu gahn,
dat wi ehr / em henleggt to de letzte Roh - 
man in dat Tovertroon,
dat keen Dood, nix wat achter us liggt
und nix in de tokamen Welt  ehr / em losrieten kann von Gott sien 
Leev in usen Herrn Jesus Christus. 

(Röm. 8, 38f.)

An’t  Graff

Begräffniswoort
Gott sien Freeden wees bi us all.
____________
is von us gahn,
nu leggt wi ehr / em in Gott sien Eer, 
mit de olen Wöör:

Eer wedder to Eer, Aschen to Aschen, Stoff to Stoff.

Se / He schall bewahrt blieben in den Freeden, den Christus 
schenkt, dat ewig Licht schall lüchten för ehr / em.
In den Naam von den Vader ( + ) un den Söhn un den Heiligen 
Geist. Aamen.

Laat us beden mit de Wöör so as Christus, de Herr, dat sülven seggt 
hett: 

Vaaderunser
Us Vaader in den Himmel,
laat heiligt weerden dien Naamen.
Laat dien Riek kaamen,dien Willen schall passeern up disse Eerd,
jüst so at in den Himmel.
Gew us vundaagen us Brot.
Vergew us all us Schuld at wi ok vergewen doot,
de an us schüllig wurden sind.

Laat us nich in Versööken kaamen
un maak us free un leddig von dat Böse.
Herr, di hört dat Riek, bi di is all de Kraft,
du herrliche Herr in Ewigkeit. Aamen.1

Oder: Us Vaader in den Himmel,
laat hillig warden dien Naam,
laat kamen dien Riek.
Wat du wullt, schall warden
in'n Himmel un up de Eer.
Geef us Broot dissen Dag.
Un reken us nich to,
wat wi Unrecht daan hebbt,
so as wi nich toreken willt,
wat us andaan is.
Laat us nich afkaamen von dien Recht
un maak us free von all, wat us drifft.
Du wullt dat, du kannst dat, du deist dat ok. Amen.2

 
Gebeet to'n Utgang
Herr, Gott, du röppst us in’t Leben un du röppst us af to’n Starben.
Wi bitt’ di, dat wi us nich verleert in Truer un use Daage leddig 
bliewt.
Giff us jümmers dat Tovertroon und den Holtfast, de dien Woord us 
tostüert. 
Use Herr Jesus Christus, wies du us, wat wi verstahn schöllt und 
wat wi vergeven möt.
Laat us dor op acht hebben, dat wi een den annern bistaht un in de 
Leev blievt, de nich to Enne kummt, man de us Deel gifft an de ewig 
Freid bi di, Herr. Aamen.

Segen
De Vaader, (+) de Söhn, de Heilig Geist help jo op joen Weg, 
düssen Dag un all de Daag. Aamen.

1 Vgl. W. Beneker „Dat Evangelische Gesangbook, 1995, S. 13
2 Vgl. „Dor kummt een Schipp“, Plattd. Gesangbook, 2009³, S. 31


