Gottesdienst Zuhause aus Pahlen am 07. Februar 2021
• Glocken
• Orgel
• Moin tosamen
• Leed ut´t Platt Gesangbook 97
o Herr, wi staat hier Hand in Hand.
Dien Wort knütt dat faste Band
staat mit Himmel, Luft und Eer,
hört still op Dien Wort un Lehr.
o Maak uns Hart un Ohren op,
hell dat Oog un frie de Kopp,
stüür uns op de rechte Bahn,
so as Du Dien Jüngers daan.
o Is uns Glooben ok nich groot,
maak uns Leven liekers good,
giff uns Moot – vör nix keen Bang,
Trost un Hölp op jedeen Gang.
o Herr, wi gaat hier, Mann un Froo,
Schritt för Schritt op Dien Riek to.
Laat Dien Totruun mit uns gaan,
laat uns fast binanner staan.
• Wöör ut de Psalm 84
Wo leevli sünd Dien Wahnungen, oh Gott Zebaoth.
Lengt un ok smacht hett mien Seel na den Herrn sien Vörhööf.
Mien Hart und mien Seel, de juchheit to den lebennigen Gott.
Selig, de wahnen könnt in Dien Huus, de ward Di jümmerto priesen.
Ja, beter een Dag in Dien Vörhööf as duusend anner Dag.
Leever stah ik an de Süül vun miene Gott sien Huus,
as wahnen in den Gottlosen sien Telten.
Ja, Sünn un Schild is de Herr, Gott gifft Gnaad un Ehr.
Oh Gott Zebaoth, selig de Minsch, de op di vertruut.
Amen
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• „Hinei ma tov“

• De Apostelgeschicht, as Lukas ehr vertellt, Kap. 2
Un sei heelen fass an de Apostels ehr Lehr un blewen tohoop;
sei fierten dat Abendmahl un beden tosamen.
Un de Apostels dään veele Wunner un Teeken.
Un Dag vör Dag weern sei in Tempel tosamen, een Hart un een Seel,
un sei fierten ok Huus bi Huus dat Abendmahl
un eten mit, watt op de Disch keem.
Un datt güng vergnöögt un eenfach bi ehr to.
Un sei lövten Gott un weern good leden bi dat ganze Volk.
Un de Herr däh Dag för Dag noch wölke dortau, de rett wöörn.
• „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“ (EG 221)
o Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen:
wir sind, die wir von einem Brote essen,
aus einem Kelche trinken, alle Brüder und Jesu Glieder.
o Wenn wir in Frieden bei einander wohnten,
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,
dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen.
o Ach dazu müsse seine Lieb uns dringen!
Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen,
dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde.
• Een Abendmahlsgeschicht
• Leed ut´t Platt Gesangbook 91
o Refrain:

Dat du mi mitsingen lets, wenn sei dat Gloria singt,
all Dien hillige Engels in Heben,
dat mookt frie mi de Seel un ik sing Di ton Dank.
Du mien König, mien Gott un mien Leven
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o Herr, Du röppst mi mit Naam
un Du geist mit mi to
un Du stüürst mi de Weg döör dat Düster.
o Herr, Du giffst mi dat Brot
un Du giffst mi de Wien.
Un Du bliffst all de Dag mi een Vader.
o Un nu wies mi de Weg,
un nu stüür mi de Bahn,
laat mi doon, watt Dien Leev hier mookt künnig.
o Herr, ik dank Di mien Gott,
un ik sing Di to Ehr,
un ik schenk Di, wat Du mi hess geven.
• Förbitten (mit „Hinei ma tov“ in´n Wessel)
• Unse Voder
Unse Voder in den Himmel,
laat hillig warrn Dien Namen,
laat kamen Dien Riek.
Watt Du wullt, schall warrn
in Himmel un op de Eer.
Giv uns Brot düsse Dag.
Un reeken uns nich to,
watt wi unrecht daan heppt,
so as wi nich toreeken wöllt,
watt uns andaan is.
Laat uns nich afkoomen vun Dien Recht,
un maak uns free vun all datt, watt uns drifft.
Du wullt dat, Du kannst datt, un Du deist dat ok.
Amen
• Segen
• Orgel
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