
 
(Predigt tau dat Jubiläum von Posaunenchor Bockhorst/Westf.) 

 
Wenn du in ein Lexikon läsen deist, warst jümmer ´n betten klöcker. Mi güng dat jüst 
so. In dat Evangelische Kirchen Lexikon hew ick ünner Posaunenchor lest: Den 
iersten Posaunenchor gäw dat 1731 in Herrnhut. Dor hebben böhmisch Muskanten 
tau de Gemein in Herrnhut hüürt, un sei hebben mit ehr Blasmusikinstrumenten taun 
iersten Mal in Gottsdeinst spält tau Ihren von uns Herrgott. Dissen Gottsdeinst in 
Herrnhut mit den Posaunenchor bilewte ein Paster: Johann Heinrich Volkening, burn 
1796 in Hille bie Minden. Hei ward de Vadder von de Erweckungsbewegung in 
Minden-Ravensbarg neumt. Hei hett bie siene Evangelisationen de Posaunenmusik 
inführt. Richdig in ´n Gäng köm dat mit de Posaunen dörch Vadder un Söhn Eduard 
un Johann Kuhlo, Pasterslüüd achtern Teuteburger Wald. Jüst de Posaunenchöre 
hebben väl dortau biedragen, jung Lüüd tau sammeln un mit Gotts Wuurd in 
Verbinnung tau bringen. 
 
Posaunen un Trompetten sünd heil ole Musikinstrumenten un kamen in dat Ole 
Testament väl vör. Ein von de bekannteste Posaunengeschicht sall hüüt mien 
Predigttext sien: 

Öwer dat Posaunenspektakel von Jericho 
 

„As de Israeliten up Jericho taukömen, wiren all de Stadtduure verslaten 
un verrammelt. Keinein künn rin, keinein künn ruut. Dor säd Gott, de 
Herr, tau Josua: Süh, ick will di Jericho, sien König un siene Suldaten in 
dien Hann gewen. Treck mit all diene Mannslüüd iedein Dag einmal üm 
de Stadt un dat söss Daag achternanner. Dorbie salln söben Preister mit 
ehr Posaunen vör de Bunneslad vörweggahn. An söften Dag äwer treck 
söben Mal üm de Stadt, un de Preister salln düchdig de Posaunen 
blasen. Wenn ji dunn de Posaunen hüüren daun, dunn salln ji schriegen 
un bölken so luut, as dat man geiht. Jüst in dissen Oogenblick ward 
dunn de Stadtmuuer instörten, un jederein kann glieks in de Stadt loopen 
von dat Flach ut, wo hei jüst steiht.  Josua röp fuurts de Preisters tau 
sick un vertellt ehr allens, wat Gott, de Herr, em updragen hadd.“ 

 
So güng dat nu los: De Preisters nöhmen de Bunneslad up ehr Schullern, vörweg 
güngen de Jungs mit Sword un Schild, dunn de söben Preisters mit ehr Posaunen, 
achteran de Preisters mit de Bunneslad, ant Enn all dat öwrige Heer. 
 
Josua hadd befahlen, dat sei all müüsingstill wesen sülln, blots de Posaunen, dei 
salln nich uphüüren tau blasen. So güng dat söss Daag lang, jümmer üm Jericho 
rüm. An söften Dag, as jüst de Sünn upgahn wull, makten sei sick al tiedig up den 
Weg un güngen in de sülwig Ort un Wies söben mal üm de Stadt. Biet söwte Mal, as 
de Preisters jüst in de Posaunen stööten wulln, sägt Josua: Nu man tau! Nu schriegt 
so luud as ji könn´. Gott will jug de Stadt in de Hann gewen. De Preisters stööten in 
de Posaunen. Un as de Lüüd dat hüüren däden, dor güng ein Schriegen un ein 
Bölken los, dat dat man so Ort hett. De Muuer störte in un all de Lüüd löpen von alle 
Sieden nah de Stadt rupp. So würd Jericho innahmen mit Gott sien Hülp.“ 
So wiet dat Bibelwuurd. 
 
Mennigein von jug mücht nu denken, wat sall mi disse wunnerlich Geschicht. Wenn 
mi de Klang von de Posaunen un Drumpetten ok so männig Mal dörch Mark un Bein 



gahn deit, Muuern warden dor nich glieks bie infalln. Wenn du so denken deist, denn 
büst al up den rechten Weg, de Geschicht tau verstahn. Dor steiht ok nix von in, dat 
de Posaunen ehr Schall ore dat Schriegen von de Lüüd de Muuern infolln laten 
hebben. Allens in de Geschicht düüdt doruphen: Gott, de Herr, is dat, de dat Daun 
hett. Hei hett sien Volk dörch de Sinaiweust lärdt. Jericho wir blots de ierst Prow, dei 
sei tau bestahn hadden. Dor güng dat üm ein grot Muuer, dei up ehren Weg in dat 
gelawte Lann stünn. Woans sülln sei dei biekamen? 
 
Ji markt al, sowiet weg is uns de Jerichomuuer gornich. Wat Muuerbrecken bedüüdt, 
dorvon könn´ wi as Düütsche ok vertelln. 1989 hebben wi dörch Gebette un Singen 
jüst ok Muuern ut Stein un Beton instörten laten. Ick bün de Öwertüügung: Gott hett 
dorbie jüst so dat Seggen hadd as bie de Muuern von Jericho. Dunntaumalen güng 
dat ok dorüm, up Gotts Wuurd tau hüüren. Wat Gott seggt, dat lärdt uns den rechten 
Weg, ok wenn jüst up unsen Weg ein Muuer steiht un keinein weit, woans dat 
wiedergahn sall. 
 
Kümmt vör, dat wi up unsen Lewensweg vör ein Muuer stahn un nich wieter weiten. 
Gott weit Rat. Mierstens wiest hei uns ein Utweg dörch sien Wuurd ut den Mund von 
ein anner Minschen. So as Josua ein Minsch west is. Mennigmal mößt gedürrig sien, 
dor geiht dat nich von hüüt up mörgen. Muuern stahn fast, wat sei nu ut Tägel sünd 
ore Beton, wat sei nu ut Vörurdeil bestahn ore ut Schuld. Giwt väle Orten von Muuern 
up unsen Lewensweg. Söss Daag sünd sei üm Jericho treckt, ahn ein Wuurd tau 
seggen, steiht in unsen Text. Blots Gott hett dat Seggen hadd, so will dat 
Posaunenspektakel dat utdüüden. Gott sien Stimm sallt ji hüüren, de is gewaltig.  
 
Bie de söss Dag denk ick ok doran, dat Gott de Welt hett in söss Daag warden laten 
dörch sien Wuurd, man nich von Hüüt up Mörgen. Söss Daag sünd bie Gott de Tied, 
dei ein Sak tau end kamen lött. Dat stüüert up den söwten Dag tau, dei up hebräisch 
Sabbath heiten deit. An Sabbath hett Gott allein dat Seggen un Daun. De Posaunen 
hebben klungen un dat Volk hett instimmt, so as Gott dat dörch Josua befahlen hadd. 
Vierdig Johr haddens up ehr Weg dörch de Weust up dissen Oogenblick luuert. Nu 
wir de Weg in dat gelawte Lann frie. 
 
Bie vierdig Johr möt ick natürlich wedder an uns düütsche Geschicht denken. Nah 
vierdig Johr wir de Tied ran un de Muuern twischen Ost un West, in Berlin, in 
Düütschland, in Europa störten in. Wenn wi nich an Taufall glöwen willn, möten wi 
seggen: Gott sien Tied is ran west. Ick erinner mi noch gaud an uns 
Gebettsandachten för Fräden un Frieheit. In uns Petrikirch wir ok jümmer de 
Posaunenchor dorbie. Hei hett uns instimmt un den Ton angewen för de Leeder, de 
wi sungen hebben. Un as wi lostagen sünd, hadden wi twors nich de Bunneslad in 
uns Hann, äwer jedein hadd ein Licht in sien Hann, kein Stein un ok kein Sword. Gott 
sülwen wir mit uns up den Weg. Hei hett de Muuern instörten laten un den Sabbath 
utroopen.  
 
De Jericho-Geschicht is noch nich tau end. Sünd noch väle Muuern up uns Ierden un 
twischen uns Minschen. Dorvon lat uns up Gott sien Stimm hüüren. Mihr noch: Lat 
uns sülwen Gott sien Stimm wesen in uns Welt, egal, wat wi man liesing sünd ore so 
gewaltig as ein Posaun. 
Üm Muuern intaurieten, kann Gott jedein von uns bruuken. 
 

(Pastor i. R. Peter Wittenburg, Rostock)                           
 


