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Plattdüütsche Predigt to´n 3. Sündag nach Trinitatis, 2. Juli 2017, 
Hermannsburg Gr. Krüzkerk 
 
Lukas 15, (1-3)11-32 
To Jesus kömen öwerall Lüüd vun´n Toll un verloren Sünners un 
wollen bi em tohören. Dor knurren de Pharisäers un de 
Schriftgelehrten öwer: „Düsse Mann“, so sään se, „de gift sik mit 
Sünners af un sett sick sogor mit jüm to Disch.“ 
 
Jesus vertellt denn dat Glieknis vun dat verloorn Schaap un dat vun 
dan verlorrn Gröschen, un as drüttet Glieknis dat, wat wi as das 
Glieknis vun´n „verloren Söhn“ kennt: 
 
Een Mann harr twee Söhns. Un de jüngste sä to sienen Vader: 
„Vader“, sä he, „giff mik dat Arvdeel, wat mik tosteiht!“  
Un he deel dat Arvdeel twischen de beiden. Nich lang dornah, do 
pack de jüngste Söhn allens tohopen, wat he harr, un reis 
butenlands. Un dor bröch he sien Geld dörch un leev in Suus uns 
Bruus. 
Un as he allens utgeben harr, do keem ein groote Hungersnood 
öwer dat Land, un ok he möss hungern. Do güng he hen to een 
Buurn in düt Land un bleev ganz bi em. De schick em rut op´t Feld; 
dor schöll he de Swien höden. Un he gier dornah, sik dan Buuk vull 
to slaan mit de Sluu´n, de de Swien to freten kreegen. Awers 
keeneen geev em wat. 
Do sloog he in sik un sä: „Woveel Daglöhners sünd bi mienen 
Vader, un de hebbt mehr Brood, as se opeten könnt! Un ik kaam 
hier um vor Hunger! Hier will ik weg un hen to mien Vader! Un 
denn seggik to em: „Vader, ik heff mik versünnigt - an dan Himmel 
un an dik! Dien Söhn kann ik nich mehr heeten! Dat heff ich 
verspeelt. Laat mik een vun dien Daglöhners warrn!“ 
Un denn stünn he op un güng to sienen Vader. Un as he noch wiet 
weg weer, seeh em sien Vader al, un dan Vader güng dat dorch un 
dorch, un he lööp sien Söhn inne Mööt, un nöhm em in´n Arm un 
küss em. 



- 2 - 

Un de Söhn sä to em: „Vader“, sä he, „ik heff mik versünnigt an 
dan Himmel un an dik! Dien Söhn kann ik nich mehr heeten, dat 
heff ik verspeelt!“ 
De Vader awers, de sä to sien Knechten: „Gau, haalt dan besten 
Rock un treckt em dan an! Un steekt em `n Ring an sien Finger und 
treckt em Schoh an de Fööt! Un denn haalt dat Mastkalv her un 
slacht dat! Nu wüllt wie eten und fiern! Denn mien Söhn hier, de 
weer för uns doot, un he is wedder an´t Leben!He weer verloorn, 
un nu het he sik wedder anfunnen!“ Un denn füngen se an to fiern. 
De öllere Broder weer noch buten op´n Feld, un as he nööger nah 
Huus hen keem, dor höör he de Musik un dat Danzen. Dor reep he 
een´n vun de Knechten ran un wull weten, wat dor los weer. De sä 
to em: „Dien Broder is wedder dor, un dien Vader hett dat Mastkalf 
slacht,- wo he em doch gesund wedder hett!“ 
Dor keem em de Gall hoch, un he woll nicht mit rin. Dor keem sien 
Vader to em rut un sprook em goot to. He awers güng gegen sienen 
Vader an un sä: „Süh, woveel Johr deen ik dik jüst as ´n Knecht. 
Un nich eenmal heff ick wat gegen dien Gebood daan. Un du hest 
mik noch nich eenmal `n Bock geben, dat ik maal mit mien 
Frünnen harr fiern könnt. Un nu, wo düsse hier, dien Söhn, wedder 
dor is - un de hett dien Geld mit Horenwiever dörchbrocht - nu 
lettst du for em das Mastkalf slachten!“ - De Vader sä: „Mien Jung, 
du büst doch alldied bi mik, un allens, wat ik heff, dat höört dik to. 
Wi mööt doch fiern un vergnöögt ween! Denn düsse hier, dien 
Broder, de weer dood! Un nu is he wedder an´t Leben. He weer 
verloorn, un nu hett he sick wedder anfunnen!“ 
 
Leeve Gemeen, 
weet´t jü, wat `n „Sülmsi“ is? Nee? Ganz eenfach: Dat is de 
plattdüütsche Utgaav vun´n „Selfie“. Wenn du dik sülms mit dien 
„Kloogfon“ opnehemen deist un dat glieks öwerall henschicken 
kannst, op visagebook hochschuben, dat de ganze Welt dat sehn 
könn, wenn se dat wollen dä... jedenfalls glöövt veele Sülmsi-
Makers geern, dat se for de Welt wichtiger warrd un veel, veel 
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„Dumens nah baben“ kreegt, wenn se jümmers un öwerall sik 
sülms rumschicken doot. 
Wi besöökt glieks mal ´n jungen Keerl, dan sien Gesicht wi uns 
ganz goot op veele, veele Sülmsis vorstellen könnt, ok wenn dat 
sowat in sien Tied noch nich geef.  
 

Un wi besöökt sien öllern Broder, de harr keen Tied for so´n 
Speelkraam hat, un wenn, denn wöör he op düsse Biller wiss nich 
so scheef un besapen grienen as de anner. Dat Leben weer ja keen 
Ponyhoff...! 
 

Un wi besöökt dan Vader, de... ja, … de passt nu gor nich in dat 
Sülmsi-Format, nich hochkant un nich breet. Awers dat seeht wi 
glieks noch. 
 

Vun düsse dree vertellt Jesus. Een Deel vun sien Tohörers sünd de 
Pharisäers un de Schriftgelehrten, de knurren doröwer, dat Jesus sik 
mit Sünners an´n Dich sett´t. Mit Lüüd, de sik nich um Gott sien 
Gebote scheren doot. Mit so´n Gesocks harr ´n anstännigen 
Minschen nix to doon. - Tja, wat warrd Jesus nu woll seggen? 
Wurum gifft he sik af mit sone Lüüd? Dat wüllt se nu geern mal 
vun em höörn. Un se kriegt dat to höörn. 
 

De beiden Söhn leeven op een Buurnhoff. Dormals weer dat so: 
Wenn de Vader, de Buur starben dä, denn wöör Huus un Hoff 
opdeelt, in een Deel mehr as Söhns dor weern. De öllste kreeg twee 
Deele, de annern jede een. De jüngste Söhn in düt Glieknis will 
nich töben, bet sien Vader starvt. He geiht to em hen un let sik 
utbetahlen. Een Drüttel vun allens geiht mit em weg. Dat weer 
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gegen Recht un Gesetz, he bröch dan Vader un dan ölleren Broder 
in groote Probleme, de mössen for dan ganzen Bedriev mitmaal mit 
een Drüttel weniger utkamen. 
Man, dan jüngeren kratzt dat nich, de treckt los. He het eenmaal de 
Hand ophoolen - gegen Recht un Gesetz, nu warrd dat nich beter 
un he bringt he dat, wat he tohuus wegnahmen het dorch in Suus un 
Bruus: Endlich dreih sik de Welt mal um em, un ok, wenn dat 
dormals noch keen Kloogfon mit Sülmsi-Funkschoon geef - de 
jüngere Söhn, de weer sik sülbens Sülmsi noog.  
Dat güng ut siene Sicht goot. Suus un Bruus maakt ja ok Spaß, so 
lang as du dik keen Tied ton Nahdenken giffst. For dan jüngsten 
Söhn güng dat goot bet an dan Dagg, as dat nich mehr güng: „As 
he allens utgeben harr, do keem ein groote Hungersnood öwer dat 
Land, un ok he möss hungern.“ Duppelt Pech, könn man seggen: 
He is pleite un denn is ok noch `n Hungersnoot, so dat ok de Lüüd, 
de noch Geld hebbt, dorfor keen Äten mehr köpen könnt. 
He lannd´t - dor in´t Utland - bi de Swien - for een Juden is dat mit 
dat Leegste, wat ´n sik vorstellen kann, „kort vor de Höll“. - Un he 
harr so´n Hunger, dat he sogoor dat Swienfudder nahmen harr; man 
he kreeg nix dorvun af.  
Un dat is de Oogenblick, wo he sik besinnt. He sleiht nich um sik, 
he schimpt nich op de böse Welt, dat all de annern de Schuld hebbt, 
nee, he sleit in sik, un süht mit eenmaal kloor: Wat he daan hett un 
wat he nu doon will. He denkt an sein Vader tohuus. Un steiht op 
ut dan Swiendreck un geiht los.  
Tohuus denn gifft dat ´n Vader, de sik mit aal sien Leev nah em 
sehnt het, de em in´n Arm nehmen deit, un allens ins wedder goot! 
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Un de jüngere Söhn - dormit harr he nich reekt, he kummt gor nich 
mehr to Woort, he warrd wedder opnahmen un dat gifft een Fier, as 
dat woll noch keen geben harr op düssen Buurnhoff. 
For dan ölleren Söhn is akkuraat dat dat Problem. He harr sik 
jümmers so veel Möh geben, harr nich wegloopen as de jüngere, 
harr tohuus bleeben, harr allens daan, wat he dach, dat sien Vader 
vun em hebben woll. Dat weer Schufteree dor opn´n Hoff, dat weer 
swoor; man: wat möss, dat möss.  
Un nu versteiht he de Welt nich mehr. Dat sien Vader son Bohei 
maakt wegen dan Lütten. Un he, he harr sien Leevdach lang 
nichmaal `n Schaapsbock kregen, dat he mit sien Frünnen ok maal 
fiern könn. (He harr wiss ok nich dornah fraagt...) Egaal: Recht is 
dat nich un dat lett he dan Vader ok weeten un schimpt: „Nu, wo 
düsse hier, dien Söhn, wedder dor is - un de hett dien Geld mit 
Horenwiever dorchbrocht - nu lettst du for em das Mastkalf 
slachten!“ „Düsse hier, dien Söhn“ - nich: Mien Broder, nee: Dien 
Söhn! - Dat is sooowat vun ungerecht, awer soowat ok! 
Könnt jü em verstahn, düssen ölleren Broder? Dat em de Gall 
hochkummt? „Eerst bringt de Lütte een Drüttel vun de Firma 
dorch, un denn smitt de Vader em dan Rest ok noch achterher? 
Kleed un Ring und Schoh un Mastkalv? Un dorto lett he `n 
Orchester to´n Danz opspeelen. Dat fang ja good an!  
Wat büst du bloots för´n Vader!?“ 
 
Ja, denn seht wi uns mal düssen Vader an. Um dan geiht dat in düt 
Glieknis, ok, wenn dor in uns Bibelutgaven jümmers noch „De 
verlooren Söhn“ öwer steiht. 
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Wi mööt´t noch eenmal torückkieken op de Lüüd, de Jesus tohöört. 
Dor sünd de Lüüd vun´n Toll un verlooren Sünners op de eene Siet, 
un de Pharisäers un Schriftgelehrten op de anner Siet.  
De Lüüd vun´n Toll, de möch man nich. Denn an´n Toll seeten 
würklich un worhaftig leege Lüüd. De harrn dan leeven langen Dag 
nix anners to doon as ehrliche Minschen to veel Stüürn aftoknöpen. 
Dat weern keen aach so „arme Sünners“, unverschullt in Noot 
geraat, nee, dat weern stinkrieke Halsafnieders. Könnt jück 
vorstellen, wo geern man de harr. 
Man: De köömen nu hen nah Jesus un wollen em tohöörn.  
De Pharisäers un Schriftgelehrten oppe anner Sied - de sünd bi uns 
to unrecht ünner Verdacht. Dat weern keen finstere Dickköpp. Dat 
weern Minschen, de sik Möh geeven mit ehrn Glooben, sik Möh 
geeven mit Gott. Dat weern Lüüd, de harrn nich op de Idee komen 
as de Tollheinis, de Sieden to wesseln, mit de Römers antobandeln, 
un ehr Landslüüd dat Geld ut de Tasch to trecken. 
Dat Jesus sik mit de Sünners un de Lüüd vun´n Toll an´n Disch 
setten dä - dat können de Pharisäers un Schriftgelehrten nich 
verstahn. 
 
För jüm vertellt Jesus dat Glieknis vun dan Vader, de siene Söhns 
beide leev het:  
Dan, de wegloppt un dan, de tohuus bleben is;  
de wegloopen Sünners un Toll-Lüüd, de jüst op´n Weg torüch 
sünd, un de Pharisäers un Schriftgelehrten, de gor nich eerst 
wegloopen sünd. 
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Man beide Sorten Minsch hebbt `n „Sülmsi-Problem“. De een 
loppt weg, wegen he an sik sülms denkt un an süss nix inne Welt. 
Un as de torüch kummt, kriggt de anner dat Problem un denkt an 
sik sülms: Un ik? Wat is mit mik? Ik heff doch jümmers tohuus 
bleben, heff daan, wat Vader woll - un ik heff nix dorfor kregen. Ik, 
ik, ik. De „Sülmsis“ vun´n Buurnhoff. Se kiekt op sik, jede op sien 
eegen Oart un Wies. 
 
Man, wat hebbt de för´n Vader. Ja, wat hebbt de för´n gooden 
Vader. De passt nich in de Sülmsi-Welt, de denkt öwerhaupt nich 
an sik sülms, de hett nix as Leev in sien Hart, Leev for sien Kinner, 
for siene beiden Jungs - Un he kann dat nich aftöben, bet se to em 
hen finn´t, bet se beide mit em fiert un sik freut un vergnöögt sünd 
- he kummt jüm beide entgegen, he geiht rut to dan jüngeren, de sik 
mit Angst un Bangen op´n Weg maakt het, loppt em entgegen un 
freut sik as dull, un he geiht rut nah dan ölleren, de knurrig buten 
stahn blifft as de annern an´n Fiern sünd: „Mien Jung, du büst doch 
alldied bi mik, un allens, wat ik heff, dat höört dik to.“ 
 

Wat hebbt de beiden Söhn förn´n Vader!  
 

De düt Glieknis vertellt, dat is Jesus - un he ünnerschrift dat mit 
sien Bloot. He warrd umbrocht, wegen he so is as he is un deiht wat 
he deit. 
Jesus is de Hand, de Gott utstreckt; Jesus is Gott, de mit de Lüüd 
vun´n Toll un de Sünners an´n Disch sitt. Un de ok de Pharisäers 
un Schriftgelehrten nich buten vor lett. Man de Eenen sünd jüst 
dorbi, torüch to finnen, un de annern sünd kort dorvor, afhannen to 
kamen. In dat Glieknis is tolest nich mehr de jüngere Söhn 
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verloren, man de öllere is kort dorvor. Dat leste Woort het de 
Vader, de dan ölleren mit to de Fier inlaadt, rinbitt´t: „Wi mööt 
doch fiern un vergnöögt ween! Denn düsse hier, dien Broder, de 
weer dood! Un nu is he wedder an´t Leben. He weer verloorn, un 
nu hett he sick wedder anfunnen!“ 
Jesus vertellt düsse Geschicht nich, um de Söhns inne Mitt to 
stellen. Düt is nich de Geschicht vun de Söhns. Düt is een 
Geschicht vun dan Vader, Een Geschicht vun dan Vader, de Jesus 
de Söhns vertellt. De staht dor un hört to.  
Gott is de Vader, de sien Arme utbreed. He streckt sien Hannen ut 
nah de Minschen, de sik vun em losseggt, losriet´t: De Een´n mit´n 
grootet Muul, - de annern villicht eher knurrig un verbeestert. To 
beide geiht Jesus, de Söhn vun Gott, un bitt´t: Laat´t jück wedder 
versöhnen - as Söhn, as Kinner vun Gott, laat´t jück nah Huus 
bringen, - un freut jück mit; freut jück mit öwer all de, de ok nah 
Huus finn´t. 
For all de verlooren „Sülmsis“, de öwerall sik sülms seht un afbildt 
un sik sülms inne Mitt rückt, de sik um sik sülms dreiht un sik 
sülms anbeed´t - dat meent: For uns all, wodat wi ohn Gott leevt - 
for jedeen vun uns süht Gott vun sik sülms af un schenkt sik sülms 
weg, schenkt sien Hart weg an uns, gifft uns sien Söhn an´t Krüz 
hen - seht jü de utbreedten Arms vun Jesus an´t Krüz? Dat sünd 
Gott sien Arms - un de Vader maakt keen Ünnerscheed twüschen 
de, de bi em bleeven sünd, un de annern, de dan Weg torrügg 
wedder finn´t.  
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De eenen schöllt marken, wo veel beter se dat bi Gott tohuus hebbt 
as annerwegens, un de annern schöllt sehn, wo goot se dat aal 
jümmers hat hebbt, tohuus.  
Sünners sünd se all, un se leevt all vun de Leev, de de Vader for 
jüm het. De geern de Schuld vergifft. De mit jedeen so neet 
anfangen möch, dat dor gor nix anners öwer blifft as fiern un 
vergnöögt ween. 
Un nu koomt man. Jü ok. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


