
Leeve Gemein! 
Wur oft kümmt dat vor, dat een vun uns, de uk to unse Gemein hüren deet, wat 
deet, wat mid unsen Gloven nich tohoop passen deet. lerst möten wi an uns 
sülven denken, bevor wi oever Joseph un sine Bröder richten don. 

Se harden em väl Unrecht daan: Ass he wull 17 Johr olt wier, harden se 
em verköfft. Un he hard dunnmaals noch vun Glück seggen künnt, denn 
egentlich Wullen se em jaa dot maaken. Man blootsen wieldat een' vun ehr 
infööl se künnen sien Laven schonen, wenn se em verköpen deden, wier he mid 
heile Huut dorvun affkaamen. - Gewiss, se harden Grund un Uursaak hatt, sik 
oever em to argern: He hard Ummer väl angäven un wier uk vun sienen Vadder 
vörtrocken worden, ävers is dat noog, üm 'n Minschen naa sien Laven to 
trachten? - Nu harden se em verköfft, se wierden em los. Un wuurans güng em 
dat nu in't Uutland, in Ägypten, wo he sien Laven tobringen müsst? 

Wecker vun uns 'n betten inne Bibel Bescheed weeten deet, de ward nu 
doran denken, wur Joseph in Ägypten sik dörchsetten müsst, bevor he dat würd, 
wat he nu in unse Geschieht is: sunne Ort Minister vor dat ganze Land. Jedereen 
vun uns ward nu för Joseph inträden. Dat ward wull kuum eener unner uns sin, 
de nu noch to siene Bröder hollen deet. - Un is dat nich duffelt schlicht vun 
ehr, wat se em andaan hebben? Glöven se nich all an denn' glieken Gott? Jaa, 
wur kann een Minsch, de an Gott glöövt, oeverhaupt sowat doon? 

Wur dat Olle Testament so aapen un iehrlich is, dat't nich 'n bäten 
verschönigt, wenn 'n Minsch, de an Gott glööven deet, in sien Laven versäggt, 
sall uns een Teken sin, dat de Bibel uk in anner Ding' iehrlich is un uns nix 
vörlüggt. 

Un wenn uns ene in uns' Laven begegent, de uns to naah kümmt un uk to 
unse Kirch odder to ene anner Kirch hollen deet, denn sallen wi nich glieks 
seggen: "Dat is ävers 'n Verstellkasten, de kann graad so as he sall: Sünndaags 
löppt he naah Kirch, un Olldaags peert he de Lüüd". Ne, denn sallen wi doran 
denken, dat al unse olle Bibel ganz iehrlich is, wenn ene sik vörbi benähmen 
deit. ~ Un so is dat uk hier mid Joseph siene Bröder: Se sünd schlicht to em 
wäst, dat se em sogaar naa't Laven tracht hebben, ävers de Bibel verschwiggt 
uns dat nich un will uk nix graadbögen, wur nix graadtobögen is. De Bibel 
schriwwt uns vun dese schlichten Minschen nu äwers nix, dormid wi oever ehr to 
Gericht sitten sallen un seggen koenen: "Dat sünd schön weck wäst, dorgegen wi, 
wat sünd wi doch foer ordige Minschen!" Ne, wi sallen uns in de schlichten 
Minschen, vun de de Bibel uns verteilen deit, sülven wedderkennen. Menen J i 
villicht, J i Wullen noch kenen Minschen umbringen? 



Wecker vun uns sunne gode Meinung vun sik hett, denn' empfahl ik, he 
sall ees Matth. 5, V. 22, läsen: Dor steiht, wecker schlicht to sienen Broder is, dat 
is ävenso, as wenn he em dotschlöggt. - Menen J i nu noch, J i wullen noch nie 
enen umbringen? -- Odder dor is ene, de hett 'n Görden. Un näven em hett uk 
ene 'n Görden. Un twüschen de beiden Gordens is keen Tuun, ävers een Wägg 
as Grenz. Un as dat in't Frühjohr nu an't Graaven geiht, dunn nimmt sik de 
een vun de beeden denn' Wägg un graavt em för sik sülven üm. -- Nu fraagt 
Juug sülven: Is dat recht? - Odder dor hett ne olle Fru 'n Soehn, de wat 
wuurden is, un dat passt enen annern nich. Un nu verteilt de anner oever desen 
Soehn väl, wat nich wohr is. Un mid de olle Fru kümmt he uk nich togangen, 
wieldat se so väl räden deit. ~ Fraagt Juug sülven: Is dat recht? - Odder dor 
hett ene een' annern voer Johren ees Unrecht daan. Un de beeden begegen sik. 
Un he markt, dat denn' annern dat Unrecht, dat he daan hett, leed is. He lött 
em dat ävers noch graad so fohlen, as wenn 't ierst gistern wäst wier. ~ Fraagt 
Juug sülven: Is dat recht? - Odder weckern wier dat noch nich passiert, dat em 
een anner uppe Straat oeverseihn hard. Un as se nu tohoop bi'n Kaffeeklaatsch 
sitten doon, dunn geiht dat oever denn' annern her: "Wur is he inbillsch, de 
Jungspöönsch vun hüüt weten ävers uk gor nich miehr, wat sik schicken deet." un 
so wieder, un so wieder. - Is dat recht, wur so oever enen quatscht ward? -
Sunne Biespille uut't dägliche Laven laaten sik noch miehr uptellen. Dor möt 
jedereen bi sik sülven seihn, wur he meent is. 

Un wenn wi dit nu so recht oeverdenken doon, denn möten wi faststellen, 
dat de Lüüd, de an Gott glöven, hüüttodaags nich bäder un nich schlichter sünd as 
de Lüüd, vun de uns de Bibel verteilt. 

Nun geiht dat ävers ganz wunnerlich to up unse lerd: Dor wur de Minsch 
wat Schlichtes maaken will, dor kann Gott wat Godes uut maaken. Wi seihn dat 
al bi Joseph: Sien Bröder wullen em bisiet schaffen, dormid se sik nich miehr an 
em argern müssten, ävers Gott maakte dat so, dat de Bröder ehr Undoeg för een 
ganzet Volk to'n Goden wier. ~ As Joseph an de Ägypters verköfft würd, dunn 
hett he nich aahnt, wuurans em dat noch ees gaahn würd: em wier höllsch banng, 
as he sik mang all de frömden Minschen seehg. Siker hett he männigmaal röhrt ^ 
un hett Gott fraagt: "Wurüm???". - Un de Bröder tohuus un he sülven inne 
Frömd hebben nich aahnen künnt, wurans Gott allens to 'n Goden wennen 
würd. 



Nu sall dat ävers kene Entschulligung sin, wenn wi wat Böses doon, dat wi 
denn seggen: "Na, ganz so schlimm is't jaa doch nich, Gott ward de Saak schon 
henkriegen." - Ne, Gott hett uns nich verspraaken, dat he uut all uns' Böses 
Godes maaken ward. He hett uns man blootsen wiest, dat he sik siene goden 
Affsichten vun uns un dörch unse schlichten Affsichten nich kaputt maaken lött. 
~ Un dat he dat würklich kann un deet, dat ward wull jeder vun uns in sien egen 
Laven al markt hebben. 

Unse Geschieht vun Joseph un siene Bröder will de upmuntern, de al vääl 
Schlichtes in ehr Laven erfaahren hebben. Un dat sünd wi wull all, de to disse 
Ort vun Minschen hüren doon. Weckern vun uns wier wull noch nix passiert, so 
dat he dacht hett: nu is 't uut mid mi? Gottes Wuurt will uns trösten. Dat kümmt 
nu up uns an, ob wi uns trösten laaten. To dat Trösten hüürt ävers uk, dat wi nich 
wedder schellen, wenn wi schollen warden, dat wi nich wedder bedregen, wenn wi 
bedraagen warden, dat wi nich wedder legen, wenn wi belaagen warden. Wenn 
wi uns ävers nich dornaah richten, denn doon wi graad dat, wat wi nich doon 
sallen. ~ Un unse Geschieht will uk de unner uns trösten, de wat Schlichtes daan 
hebben un nu bedröövt sünd. Ävers ik glööv, uk dorto hüüren wi wedder all. 
Odder is een unner uns, de noch nix daahn hett, wat em nich leed wuurden wier? 
-- An Joseph siene Bröder sallen wi marken, dat Gott goot to uns is, wenn wi 't 
gornich verdeent hebben. Joseph sien Bröder harden dat siker nich verdeent, dat 
Joseph ehr nu versprääken deet, he wull för ehr un för ehr Kinner soirgen. Gott 
hard em äver ingäven, dat he so an de hannein müsst, de vor verladen Tieden 
mid em ganz anners hannelt harden. 

Gott will uns in sien Wuurt trösten, wenn uns leed is, wat wi daan hebben. 
Un dormid wi dat nu uk ganz fasst marken doon, dat he höllt, wat he verspräken 
deet, dorüm hett he sienen egen Soehn för uns starven laaten. 

Wenn wi nu denn' vergäven, de an uns schullig worden is, denn vergäven 
egentlich nich wi, ne, Gott is dat, de de Sünnen vergiwt. Denn wi all tohoop läven 
man blootsen dorvun, dat Gott uns vergiwt, wat wi verkiert maaken. 

Joseph vergeev siene Bröder ehr Undoeg' , wieldat Gott oever em wier. 
So sallen wi unsen Neesten vergäven, wieldat Christus för uns storven is. 

To 'n Vergääven hüürt ävers nich blootsen, dat wi up ne Entschulligung 
vun unsen Neesten luurn. Wi sallen naah em hengaahn un em seggen, dat wi üm 
Christi willen nich miehr naahdrägend sünd, wat he an uns daahn hett. Naah em \ 
hentogaahn sünd wi deswägen verplicht, wieldat Christus uk to uns up de lerd 
kaamen is, üm uns mid sienen Vadder to versühnen. 

Un dat sallen wie vun Joseph liehren: 
Gott is oever uns, 

he verlett uns nich, wenn Minschen uns verlaaten. 
Gemeinsaam koenen wi dorup Spraken: A A M E N ! 


