
Joh. 13, 35 
 

„Dor warden all Lüüd an kennen, dat ji to mi hüüren don, wenn ji Leiw 
to´nanner hebben.“ 

 
Schenkt krägen hew ick de Leiw von mien Mudder un Vadder. Ahn disse Leiw hadd 
ick gor nich lewen künnt. Ick hadd nich mal dorvon wat wüsst, wat Leiw öwerhaupt 
bedüüd.  Leider möten wi jümmer wedder dorvon lesen un hüüren, dat lütt Kinner in 
uns Lann disse Leiw nich schenkt kriegen un starwen möten. Un wenn wi dunn 
nahfragen, woans dat sowiet kamen künn, warden wi wies, dat dor de Leiw al bie de 
Kindsöllern fehlt hett. Wecker as Kind kein Leiw schenkt krägen hett, weit öwerhaupt 
nich, dat Leiw hebben Lewen bedüüd.   Nich allein Vadder un Mudder, ok de 
Grotöllern, Paden un väle anner gode Minschen drägen de Leiw an uns Kinner 
wieder. Disse Leiw ward uns nich gewen, wieldat wi sei verdeint hadden, ne – 
einfach so, ahn allen Grund, blots wegen dat wi dor sünd un tohoop lewen, ward uns 
de Leiw schenkt. Betahlen bruuken wi nich dorvör. Betahlte Leiw is ganz wat anners. 
Dei gellt uns hier nix an.  
 
Gott sien Leiw giwt ümsüss! Dorvon ward disse Leiw in uns Bibelbook ok soväl 
Bedüüdung tometten. As ein Minschen Jesus fragen däd: „Wat bedüüd de Leiw?“ 
antert Jesus em mit de Geschicht von den Barmhartigen Samariter, dei ein´ 
Minschen hulpen hett, wecker utrauwt wurden wir un nu in Stratengrawen läg un nich 
mir allein wieder künn. Ganz ümsüss! In disse Geschicht ward Gott nich beneumt, 
geiht allein üm de Sak: „Dor warden all Lüüd an kennen, dat ji to mi hüüren don, 
wenn ji Leiw to´nanner hebben.“ 
 
Gelt dat ok för Minschen, dei nich döfft sünd? frög mi vör Johren ein studeert Fruu. 
Sietdem grüwel ick doröwer nah: Seggt Jesus to jedein, dei Leiw verschenken deit, 
ok du hüürst to mi, ore sünd Dööp un „Kirchenzugehörigkeit“ Vörruutsettung dorför, 
dat ick ein Christenminschen bün?  Un woans is dat mit den, dei döfft is un sien 
Kirchenstüüer betahlt, äwer süss ein groten Egoisten vörkiehrt, hüürt dei ok to 
Jesus?  Klor weit ick, dat ick nich jedein Oogenblick grote Leiw utstrahlen do un mi 
versünnigen kann, äwerst Jesus mi liekers so annümmt as ick bün. Dat is för uns 
Christenlüüd ganz wichtig, von Gnad un Barmhartigkeit to weiten un dorvon, dat uns 
Sünd uns vergewen ward. 
 
Mien Pasterfründ hett mi eins antert: „Woans dat üm dei annern steiht, lat di man nix 
angahn. Dat ward Jesus al sülwen weiten. Sorg du man dorför, dat de Leiw dien 
Lewen bestimmt, dat jedein erkenn´ deit: Dei hüürt ok to Jesus. Allein dörch di könn´ 
de Lüüd wies warden:  
Achter de Leiw steiht Gott sülwen, dor bruukst gor nich väl von Gott to snacken.“   
As de Apostel Johannes fragt würd: „Weckerein is Gott?“ hett hei antert: „Gott is de 
Leiw,  un wecker in de Leiw bliwt, dei bliwt in Gott un Gott in em.“  Gott sien Leiw un 
Minschenleiw kannst nich ut´nannerrieten.Wecker seggt: Ick hew Gott leiw un acht 
nich up den Minschen, dei bie em lewt, dat geiht nich. Woans kannst du seggen: Ick 
heff Gott leiw, den du nich sühst un dorbie dien´ Brooder bös sien, den du sühst? Un 
Johannes slütt: „Wecker Gott leiw hett, de möt ok sien´ Brooder un siene Sister leiw 
hebben.“ Denn wo de Leiw wahnt, dor wahnt ok Gott!, weit ein jödisch Seggwuurd.  
Un wo de Leiw nich wahnt, is ok Gott nich to finn´. 
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