
Urnenbegräffnis
Wenn vör de Inäscherung een vullstännige Begräffnisgottsdeenst  
weer, so kann de Urne na disse Liturgie bisett warrn, Disse 
Bisettung kann ok een ut de Gemeen vörnehmen.

Spruch
Jesus Christus sprickt: De Himmel un de Eer warrt ünnergahn, aver 
miene Wöör staht dör. (Mtth. 24, 35)

Wi sind vondaag bienanner,
dat wi de Urn von
____________
in Gott sien Acker bargt.

Schriftlesung oder Psalmgebeet

Lesung ut dat Book von Hiob, Kapitel 19 (V. 25-27a):
Un doch is mi dat seker. Ik glööv dat ganz, ganz wiß:
De mi noch lösen un freemaken kann, de levt,
un ganz tolest warrt he sik wiesen up de Eer.
Is Huut un Fleesch vergahn, keen Spoor dorvun to finnen,
denn krieg ik Gott to sehn.
Ick warr em sehn un spören, dat he mi gnädig is.
Mien Oogen warrt em sehn as Fründ un nich as Fiend.

Oder:
Apenbarung 21, 1-7 oder Wöör ut den Psalm 121

Psalmgebeet
(Ik lees den 121. Psalm)
Vull Sorgen kiekt mien Oogen na de Bargen.
Ik fraag: Wo schull för mi de Hülp woll herkamen?
De Hülp? - Mien Hülp kummt her von den Herrn,
de Himmel un Eer hett warrn laaten.
He lett dat nich to, dat dien Foot sik stött:

he slöppt nich, he waakt över di.
De över Israel waken deit,
de slööpt un slummert nich.
De Herr hollt sien Hand över di,
de Herr breedt den Schatten över dien rechte Hand.
Bi Dag warrt di de Sünn nich steken,
un nachts warrt de Maand di nix doon.
De Herr warrt di wahren vör dat Lege all,
he warrt wahren dien Seel.
De Herr wahr dienen Utgang un Ingang
hüüt un alle Daag.

Bisettung

In Vertroon up Gott sien Verspreken denkt wi an
de / den Versturwene(n) ____________

Paulus schrifft: (1. Kor. 15, 42-44,57)
42 Grad so steiht dat ok mit dat Upstahn von den Doden:
Dor warrt sait un mutt vergahn,
aver dat warrt upweckt un blifft bestahn.
43 Dor warrt sait, un keen een mag dat ansehn,
aver dat warrt upweckt un strahlt in Herrlikeit.
Dor warrt sait un is so swack,
aver dat warrt upweckt un hett siene vulle Kraft.
44 Dor warrt sait een natürliche Lief,
un upweckt warrt een geistliche Lief.
57 Gott aver wees Loff un Dank! He hett us de
Böverhand geven dör usen Herrn Jesus Christus.

Gebeet
Herr, use Gott, wi seht nu blots de Teken von dat, wat vergahn deit. 
Wi troert un wi bitt di, dat wi hören doot up dien Woort un Toseggen. 
Laat us dorop höpen, dat diene Schöpfermacht so groot is un dat du 
neet Leven schaffst för ____________
un för us.



Schenk us dat Vertroon, dat wi, wenn wi nu blots Dod un Graff seht, 
wieterhen an diene Macht und diene Leev glöövt. Aamen.

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

Segen
Gott sien Freeden gah nu mit jo!
De Herr segen jo un behööt jo, de Herr laat lüchten sien Angesicht 
över jo un wees jo gnädig.
De Herr erhev(e) sien Angesicht up jo un geev jo Freeden.
Gemeende: Aamen.

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

Oder: Gott sien Walten (Hand),
de över us is,
de mag ok över us blieven,
dissen Dag un all de Daag,
von ewig Tiet, to ewig Tieden.
Gott wohr di Lief und Leven!
Aamen.3

Anmarken
Wenn de Füürbestattung ahn een Gottsdeenst aflopen is, so kann 
de Urne so as bi'n Eerbegräffnis bisett warrn.
Dor is bi op to achten, dat dat rechte Bestattungswoort un een 
passen't Geleitwoort nahmen warrt.

3 Vgl. „Dor kummt een Schipp“, Plattd. Gesangbook, 2009³, S. 31


