
Lk. 17, 21 
 

„Mark up, Gott sien Riek is midden mang juch.“   
 
Wennihr ward Gott sien Riek kamen?  Wennihr ward de Himmel up Ierden sien? 
Disse Fragen düüken jümmer dunn up, wenn Düüsternis öwer de Ierd trecken deit in 
Tieden von Pest un Cholera, von Striet un Krieg, von Storm un Flot. Dunn hebben de 
Minschen ein grot Lengen nah Gott siene Neechde.   
 
To Jesus sien Tieden wir dat Lengen nah Gott sien Riek bannig grot. Dat ganze 
Jödenlann töwte up den Messias, dei den Himmel up Irden för Israel buugen süll. Hei 
süll de römisch Besetter ut dat Lann jagen un dat korrupt Königshuus von Thron 
stöten. Dorvon de Frag von de Pharisäers an Jesus: „Wennihr ward Gott sien Riek 
kamen?“  
Jesus sien Antwuurd is eindüüdig: „Gott sien Riek kümmt nich so, dat ein´ dat mit 
sien eigen Oogen seihn künn´; dor kann ´n ok nich von seggen: Kiekt, hier is dat!  
ore: Dor is dat! Denn markt up: Gott sien Riek is midden mang juch.“  Dat heit för mi: 
Gott sien Riek is bie uns, un Jesus is sien Tüüge. Jesus hett Gott sien Gegenwart an 
sien eigen Person fast makt. Dor, wo Jesus is, is Gott; un wo Gott is, is ok Gott sien 
Riek, is de Himmel up Ierden.  
 
De tweite Bidd biet Uns Vadder: „Dien Riek lat warden”, is nich för morgen ore 
öwermorgen meint. Martin Luther hett dat in sien Katechismus so utdüüdt, dat Uns 
Vadder sien Riek ok bie uns warden lätt.  Hüüt sall Gott bie mi dat Seggen hebben in 
mien Lewen, in mien Famili, in mien Gemein, in mien Harten. Hüüt sall Jesus mien 
Hanneln un Don lärden. Wenn hei dat Bestimmen hett, is Gott sien Riek bie mi.  
 
Nich dat ick ein Vörstelln hew, so ore so künn Gott sien Riek utseihn, so ore so süht 
dat in Himmel ut. Wat mien Phantasie sick utmalt, is nich Gott sien Realität. Dor 
möten wi al uns Bibelbook upslahn un nahlesen, woans Gott sien Riek utseihn ward.  
Nix rümtodüüden giwt dat an Jesus sien Klorstellen: Wo Minschen in mien´ Nam´ 
tohoop sünd, bün ick midden mang dorbie. Un wo ick bün, is Gott.  
 
Jesu Antwuurd an de Pharisäer makt klor, bie Gott sien Riek geiht dat nich üm ein 
Stätt hier ore dor up uns Ierd ore achter de Wulken in uns Universum ore nah den 
Dod in tokamen Tieden. Meint is: „Midden mang juch/uns.“  Ore so as Luther dat 
toierst öwersett hett un de Mystiker jüst so: „Gott sien Riek is binnenwennig in juch.“  
Von den greekschen Text her is dat so ok exakt öwersett. 
 
Mi geföllt dat god, wenn Jesus to Gott sien Riek inladt, dunn ladt hei in an deckten 
Disch biet Abendmahl, ton Etten un Drinken biet Festmahl, to Hochtied un Danzen in 
himmlisch Freud.  
För de orthodoxen Christen is jedein Gottsdeinst Fieer von Gott sien Riek bie uns up 
Ierden, dorvon de välen Ikonen mit Christus un all de Heiligen, de grotorrige Liturgie 
mit väl Gesang, de Weihrook un de wunnerboren sakralen Gewänner. Minschen 
Wuurd/Predigt is nich nödig. 
Ok wi könn´ Gott sien Riek bie uns al fieern: 
„Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Gebeugte stärkten und die Schwachen 
schonten, dann würden wir den letzten heiligen Willen das Herrn erfüllen,“ un in Gott 
sien Riek al hier up Ierden lewen. 
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