
                                                                                            
 

   1 

Registernummer: EVND07 

Version: Niederdeutsch 

Stand: 30.06.2022 

Gott gift dat nich? 

 

De leve Gott, de gifft’t ja gor nicht. Sau seggt een lüttje Diern tau mik in‘n Kinnergoorn. Se 

weit ganz genau, dat ik bi de Kerk arbeiden do un kiekt mik mit groten Ogen an. Se töövt, 

wat ik dor woll tau segg.   

 

Aha, segg ik tau ehr, worum gifft dat denn de leve Gott nich? Na, weil ik em nich sehn kann, 

seggt de Diern plietsch. Un wat ik nich sehn kann, dat gifft dat woll uk nich. 

 

Ik nehm deep Luft un puust ehr inne Hoor. De Lüttje kichert. Hast du eben wat föhlt, fraag ik 

ehr. Ja, seggt de Diern. Un hast du dat sehn, wat diene Hoor hett flattern laten? Hä? - Nee, 

seggt de Diern, Luft kann man doch nich sehn.  

 

Na kiek mol an, segg ik tau ehr – sau is dat uk mit Gott – wi könnt em nicht sehn, obber hen 

un wedder markt wi em doch. Överings, dat is, wat wi an Pingsten fiert. De Diern lacht un is 

eismol taufreern. 

 

Ik gah wieder up mien Weg hen tau‘n Krankenhuus. Dor liggt een öllere Fru ut miene 

Gemeen. Ik heff von ehr Dochter höört, dat't nicht gaut utsütt bi ehr, un ik stell mi dorup in, 

dat dor een vertwiefelten Minsch in sien Bett liggt.  

 

As ik de Döör tau dat Krankenzimmer open maak, dor lacht se mik an, freit sich, dat ik vörbi 

kaam. Un denn wiest se mik, wat se jüst in ehr Hännen hollt.  

 

Een lüttje Steern ut Holt, ganz glatt schmergelt, un dorup staht de Wöör: „Gott sien Hand holt 

mik fast“. Könnt Se sik noch besinnen? Düssen Steern hefft Se mi tau mien 80. Geburtsdag 

schenkt, un de geiht sietdem överall mit hen. 

 

Un jetzt, wo ik hier sau in mien Bedd liggen dau, dor heff ik sau een Geföhl, dat Gott alltied 

dor is. Siene Hännen, de mik dör't ganze Leven dragen hefft, werd mik uk up de anner Siet 

henbringen. – Gott is dor un lett mik nich alleen.  

 

Ik nehm ehr Hänne, un wi beedt tohoop dat Vaderunser. De Fru is ganz un gor in Reinen mit 

sik un ehrn Gott.  

 

Ein poor Daag later roppt mik de Familie von düsse Fru an. De Mudder is nu friedlich 

inslapen, se möcht sau giern, dat ik noch eenmal vörbi keem, um een Utsegnung tau maken.  

 

As ik in‘t Zimmer gah, dor liggt de Fru ganz friedlich dor. Un in ehr Hännen, dor hollt se 

immer noch den Steern: „Gott sien Hand hollt mik fast“. 

 

Ik mutt noch eenmal an de lüttje Diern denken: Wat hat se seggt? Gott gifft dat nicht? De 

starvende Fru hat mik dat wedder liehrt: Du kannst em nicht sehn, obber marken deist du em 

hen un wedder doch. 

 

 


