
Es gilt das gesprochene Wort
unkorrigiertes Exemplar

„Ohn Drömen kann’k nich leven“
Zur biographischen Bedeutung von Träumen

Vortrag beim Pastoralkolleg „Wo bün ik warden, wat ik bün“
Loccum – 20. Februar 2013

Elker Nacht geven wi uns sülvst ut de Hand. 

Wenn ik inslaap, den heb ich keen Kontroll mehr over mi,

ik laat mi lös – ik vertrau mi de Slaap an. 

Da geiht sülvst de Minschen so, de sück heel und dall in Hand hemmen

Un de up keen een Fall de Kontroll ut Hann geven willn. 

Wenn wi slaapen, geven wi uns sülvst ut de Hand. 

De meeste Minschen verbringen de darde Deel van hör Levend in‘d Beed.

Waten bruken minner Slaap, annern meer.

Und waten slapen ok denn noch, wenn dat neet so utsücht 

un annern meenen, da se waak sünd. 

Dat kann also vör uns Biographie neet ahn Belang wesen,

wat dor in de darde Deel van uns Levend passert, wenn wir slaapen. 

Un so as jeder Misch slapen deit un slapen mutt, 

so drömt ok jeder Minsch, elke Nacht. 

Und dat bi‘d Inslaapen, ok, wenn se heel deep wech sünd un kört vör‘d Upwaaken. 

Bloot: tomeest weeten wi nix mehr dorvan, wat wi drömt hemmen. 

Un mennich mal ok heel neet, dat wi överhoopt drömt hemmen. 

Wat passeert dor, wenn ik drömen dont? 

För de Hinrforschers is Drömen wat, da nömen se „neuronale Prozesse“ – 

Dat klingt nah Chemie. - Phsysiologisch Reaktionen. -

De Psychologen segen, dat sück dor dat to Wort melden deit, 

wat heel deep unnern in Bewusstsein sitt, 

wat versackt is, wat een bisied schoben hett.
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Klar is, dat wi ahn do trömen neet leeven können. 

Datt hemm so unprobeert: Dor hemm se bi een in’d Schlaap de Strom, 

de dör dat Gehirn geiht, meeten, un immer wennhe anfangen de to drömen, 

denn hemm so hum upwaakt. Dat gung n’ heel Tied lang, poor Dag – 

do wuur de Minsch krank. 

Ahn to drömen, könn wi neet leeven. 

Un nich bloot uns Körper, ok uns Seel brukt dat, to drömen. 

Well sein Geföhln beeter kennen lern will, du mutt up sien Drömen achten. 

In mien Drömen kann ik mi sülvst wohrnehmen: 

Wat ik dröm, dat bin ik.

Dorbi is da ja mennich mal heel und dall verrückt, wat ik drömen do:

In’d Dröm kann ik, wat ik noch noit kunnt hebb, 

ik kann flegen, ik bün modig un kurasscheert, ok wenn ik bi Daag ‚n Angstbüx bin.

ik kenn mi sülvst hast nich weer un kann all dat, 

wat ik nich kann - un ok, wat ik nich düür.

Un dat ook: in’d Dröm erlaub ik mi dat, wat ik mi bi Daagslücht noit erlauben wüür. -

Un in’d Dröm kummt ok all dat weer hoch, wat ik daagsover unnert Deck holln do, 

wat ik verbargen do för anner Lüüd un ok vör mi sülvst, 

mien düster Sieden, de ik sülvst neet ankieken mag. 

Ok dat kummt weer in mien Drömen. 

Un wat mi Angst maakt un waat ik bi hell-lichten Dag in Griep hebb – 

ok dat kummt in‘d Dröm weer: 

Deern, de achter mi an sünd, 

Gesichter und Fratzen,  de mi verschrecken dont, 

deepe Locken, in de ich falln do, 

Water, dat mi övert Kopp geiht 

und de Grund unnert Footen, de up eenmal wegsackt. 

Un mien Verlangen, wor ik mi nah sehnen do, wor ik Hartsehr van hebb – 

ok dat find sück weer in mien Drömen. 

Wat ik drömen do, da is an’n Spegel van mien Seel. 

2



Es gilt das gesprochene Wort
unkorrigiertes Exemplar

Noch anner Theorien gifft dat övet dat Drömen:

 waten meenen, da in’n Dröm ik mi dat holln do, wa ik in mien levend nicht bün, so 

dat ik tominnst in’n Dröm een Ganzheit bün. Kompensation word da nömt. 

 Waten meenen, dat ik dröm, um to vergeeten. Wor ik mi in’d Schlap mit befaat hebb, 

da mutt ik bi Daaglücht neet ankieken.

 Weer annern meenen, dat ik in’d Dröm dat Verarbeiden do, wor ik daagsöver neet 

mit klarkommen bün.

 Un waten meenen sogar, dat ik in’d Dröm beter Utwäg finnen do as dör Nahdenken. 

Wat passert, wenn wir drömen dont? Worum drömen wi, mutten wi drömen? – 

Heel bült Anworden – nee, mehr Theorien as Antworden.

Nu geiht dat in dit Kolleg um „Biographieforschung“. 

Seker hemmen Ji all allerhand dorvan hört, um wat in disse Forschung geiht, de ja ut de 

Soziologie kamen deit. In Gebruuk kamen is „Biographieforschung“, um anhand van de 

Verloop van Minschenleven rut to finnen, wo sück de Gesellschaft entwickelt hett un wat 

davör veranwortlich ist, da dat so un nich anners kamen is. De enkelt Person mit sein heel 

egen Leven weer dorbi Forschungsobjekt, nich Forschungsziel.

Siet eenig Johrteinten gifft da Biographieforschung ok mit Blick dorup, wo een enkelt Misch 

sie Leven bewältigt hett, wo een Misch sein Levend gestalt hett un wo he vör sück Sinn 

funnen hett. Dorbi word noch unnerscheden tüschen de objektiv Sinn un de subjektiv Sinn. 

Unner „objektiv“ is dorbi to verstahn, wat vörgeven is: de Umwelt, de Familije, de Rahm, in 

de ik stellt bün mit mien Leven. All dat kann een Minsch nicht stüren, dat is vörgeven. Mit 

„subjektiv“ worrd beschreven, wo een Minsch dat för sück düden deiht, wo he reageert up 

dat, wat vörgeeven is. 

Dat antokieken, dat kann helpen, dat eegen Leven to verstahn, ok to begriepen, worum ik so 

worden bün as ik bün. In’d Seelsorge, besünners mit oller Lüüd kummt disse Förm van 

Biographiearbeit intüschen groter Bedüden bi.  

En lüttje Rull spölln bi all dat ok de Drömen. 

Man mutt allerdings good uppasen: da ganze Biographieforschung is keen ofsekert Feld, dor 

dürt man bloot heel versichdig mit umgahn – anners word dat’n Technik, een Instrument. Un 
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dat is nich angemeeten, denn wi können und düürn een Minsch nicht dorup reduzeeren, dat 

wi hum un sein Leven mit so’n Schema verstahn können. 

Un noch wakeliger worrd dat, wenn wi de Rull van Drömen in’d Biographieforschung 

ankieken dont. Ok mit Drömen is dat so, dat man heel bült spekuleeren kann – aber man 

heel minn weeten deit. To verscheden sünd de Grundannahmen, van de ut man anfangen 

kann, een Minsch, sien Leven un sein Dröm to verstahn un to düden.

Aber helpen kann mi dat doch, sück sülvst beter to verstahn, 

wenn ik up mien Dröm achten un kieken do.

Een paar Fragen, de mi, wenn ik mi sülvst verstahn will, up’n Spoor bringen dont:

 Watt hebb ik as Kind drömt, wat ut mi worrn sull un kunn? Un hett mi dat ok 

andreven, hett mi dat Damp makt bi mien Weg in’d Leven? 

 Wat för Drömen hebb ik in mien Levend begraben musst? Un wo is mi dat dormit 

gahn? Weer da stuur Arbeid of hebb ik mi dor god van veroffscheeden kunnt? Weer 

mi an’d Enn sogar lichter um Haart?

 Welker Dröm kummt immer weer? Welker Dröm geiht mit mi mit dör mien Leeven, 

gifft mi dat Geleit? 

Dat sünd wichdig Fragen in’n Blick up mien Levend, mien Biographie. 

Man Vörsicht: man kann dat, wat man drömen deit, de Biller, de in’d Dröm kamen, nooit een 

to een överdragen. 

In oll Tieden, domals, as de Geschichten van’d Oll Testament passeert sünd, 

do verstunn de Lüüd woll noch mehr van’d Drömen. 

Se verstunnen dat so, dat Gott sück dat infallen leet, 

sück in’d Dröm an sien Minschen to wenden, 

hör wat weeten to laaten, wenn se slaapen deen, hör in’d Dröm wat to segen. 

Dat weer nich immer glieks un so liekut to verstahn. Ok domals all ne. 

Toon Dröm hör fakentieds ok een, de de Dröm utlegen, düden kunn.

So gung dat de Pharao in Äygtenland. 

He hett drömt. Von fett un van mager Koijn.
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Un van dick un van dünn Ähren. Un verstunn dat neet, wat dat to Bedüden harr.

Dor muss erst Josef kamen, de wat van Drömen verstunn, un hum da düden kunn.

Dat Josef da düden kunn, da hett de Pharao an Macht holln,

un dat dat Volk hulpen to överleven. 

Un dat weer de Grund, dat Josef völ Macht kreeg in Ägyptenland. -

Josef harr ja Erfohrung mit Drömen. 

He sülvst harr in sein jung Johrn drömt – un denn de Fehler begahn,

sien  Bröers un sien Vader dorvan vertelln. 

Dat weer ja biographisch n’heeln interessanten und wichdigen Dröm:

He stunn in de Middent – un sein Broers buken sück vör hum.

Un in’n anner Dröm maken Sünn un Moon un elf Sterns een Dener vör hum.

„Antizipation“ – in’n sien Drömen wur vörwegnahmen, wat in Tokunft passeern wür. 

Of hemmen de, de disse Geschichten upschreeven hemmen, erst nahdem da all passeert is, 

dat so utdüüd? – Weer dat ok all’n Förm van „Biographieforschung“? 

So mag dat sück ok verholln mit Salomo sein Dröm. 

De Gott, de keen Minsch nah kamen düürt, de kummt bi hum in’n Dröm

Un fragt hum, wat he, de junge König, bruken deit. 

„Seg mi, wat ik di geven sall“. 

Un dat gefallt Gott god, dat Salomo um  nix anners bidden deit als um’m gehorsam Hart. 

Do kreeg he all dat anner, um wat he neet bidd harr, darto. 

Dat all weern Dröm. Un is so kamen… 

Biographie-Vörutschau - of Biographieforschung? 

Un de heele Geschicht van König Nebukadnezar un van Daniel is komponeert as een 

Geschicht van Drömen ut Utlegen van Drömen. Bid hen to dat Menetekel. 

Drömen – ok as literarisch Stilmiddel. Un toglieks Offenbarung. 

Domals harrn se woll noch de Kategorie van heilig Drömen. 

Un Drömen – dat weer een Förm, wo Gott sück in de Karten kieken leet,

wo he de Minschen Inblick geven de in sien Weltenplan. 

Man kann ok segen: in’n Dröm openbaar sück Gott. 

Man dat bleev faken mehrdüdig. Un kann verkehrt bruukt worrn.

Un so wahrschoot Jeremia ok vör de Propheten un all hör Lögenkram, 
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wenn se alltied segen: „Ik heb drömt… Ik heb drömt…“ 

„De Prophet, de Dröm hett, de sall sein Dröm vertelln; man de mien Wort hett, 

de sall mien Wort rein un klor vertelln“ (Jer. 23,28). 

In‘d Nieje Testament spölln Drömen blot noch an Anfang een Rull: 

Gott grippt in, as Joseph nich mehr weet, welker Rull he spölt in de Geschicht, de Gott mit 

Maria vörhett. Un he hört dorup, wat de Engel hum in‘d Dröm seggt 

und lett sien Froo nich in Stich. 

Ok de Sterndüders ut Morgenland kriggen Anwiesen in Dröm: se sölln nich wer nah Herodes 

torügg gahn, as se da Kind funnen harrn. 

Un noch eenmal seggt een Engel Joseph Bescheed: 

Joseph slööpt, as Gott hum dat weeten lett, 

dat he mit Maria und dat lüttje Kind sück gau up Patt maken sull, 

bevör Herodes all de lüttje Jungens um’d Levend bringen leet. - 

Dornah spölln Drömen in’d Neije Testament keen Rull mehr. - 

Een groten und ok heel moijen Geschicht van‘n Dröm in’d Bibel hebb ik nu noch utlaten. 

Seker weeten Ji, wat ik meenen do: 

Jakob sein Dröm van de Ledder, de bid an de Himmel gung.

Jakob, de Söhn von Isaak, de Enkelsöhn van Vader Abraham. 

Mit sien Mooder, de groot Stücken up hum holln de, 

har he sien oller Brör bedrogen, un sien Vader ok. ´

De Segen van sein Vader, de stunn de ollst Jung to – un dat weer Esau. 

Man Jakob, dat weer n’ Schlitzohr. 

Mi’d n’ Soop hett he sein Brör tofree stellt, 

sien Vader achter’d Lücht föhrt – 

un an Enn weer he dat, de de Segen kreeg. 

Man verlorn hett he dordör sein Familie un sien Heimat – 

sein Vader hett hum wegstüürt, heel wied weg, bi’d nah Haran.

Un denn hörrn wi van Jakob:
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He gung los von Beersheba un mak sück up’d Padd nah Haran.

As nuh de Sünn unnergahn weer, bleev he an de Stee, 

wor he jüst weer, over Nacht.

He nehm een van de Stehn, de dor liggen de, 

un legg sück daal in’d Schuul van de Stehen. 

In’n Dröm sach he een Ledder, de stunn up de Eer, 

un de reckt mi’d Spitz bit an’n Himmel. 

Un Gott sien Engels stegen de Ledder up un daal. 

Un up’n Mal stunn Gott de Herr boben up de Ledder un reep:

„Ik bün de Herr, dien Vader Abraham sien Gott un Isaak sien Gott.

Dat Land, worup du liggen deist, dat will ik di geven un de, 

de van di ofstammen.

De nah di kamen, de sölln so völ worrn as dor Sand up’d Eer ist.

Dat sallt Du weeten: ik bün bi di un will di nich ut mien Ogen laten,

wor du hengeihst, un will di in dit land torügbrengen. 

Ik laat di nich sitten, bit ik daan hebb, wat ik die toseggt hebb. –

Un Jakob wok up un reep:

„Wiss un wahr! De Herr, de eewige Gott, is an disse Stee,

un ik hebb dat nich wusst.“

He verfehr sück un sä: Wo unheimlich is disse Stee.

Hier is nix anners as Gott sien Huus. Hier is de Poort nah’t Himmel. 

Watt’n moij Bild – un  watt’n Verfehrn

Wenn wi uns in Jakob rin denken dont: 

wat mutt dat wunnerbar weest hemm für hum. 

Achter hum leeg sein Heimatland, sein Familje, wor he nu nich mehr tohörn sull. Up Flücht.

Wat up hum tokamen wüür, dat wuss he noch nich. 

Un in disse Nacht stunn hum de Himmel open, 

kemen Himmel un Eer mitanner in’d Beröhren. 

He kunn wat seen, wat keen normaln Minsch to sehn kriggt. 

Denn dat weeten wi je all: hier unner is de Eer – 
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un dorboben is de Himmel. 

Un dat sünd twee verscheden Welten. 

Du kannst nich toglieks hier unnern un dorboben ween. 

Man de Engel, Gott sein Engels, de brochen Himmel un Eer, 

Eer un Himmel mitanner in’d Beröhen.

Un denn  boben up de Ledder: Gott. 

Un Gott proot hum an un gifft hum n’heel groot Verspreken.

Watt’n Versprecken för een, de sück de Segen klaut hett… 

dat is „Segen puur“. Wunnerbar! - 

As Jakob aber upwaken de, do weer dor groot Verfehrn. 

He waakt up – un verfehrt sück, dat Gott hier was, 

wor he hum heel neet verwachten weer.

„Wiss un wahr! De Herr, de eewige Gott, is an disse Stee,

un ik hebb dat nich wusst.“

Jakobs Levend weer ja heel und dall in Unönnung kamen. 

Heimat un Familje wech. Wat up hum wachten de, in kommend Tied,

in’n frömd Land, dat wuss he nich. 

Jo, he harr de Segen van sein Vader,

wenn ok ergaunert, klaut, man he harr de – 

aber he harr nix dorvan. 

„Völ Glück un völ Segen“ – dat kannst nicht dwingen,

dat kannst di neet eenfach nehmen of klauen. 

Un wenn wi dat doch versöken, denn drifft uns dat up Flücht,

denn können wi bloots noch wechloopen, sünd ahn Heimat:

„und kommen weiter von dem Ziel“ - 

so hett Matthias Claudius da in sien Abendleed dicht.

Glück und Segen -  dat word Di geven, schunken – anners geiht da neet. 

So gung dat Jakob – so geit dat uns. 

Man nu, dor up dat Feld, wor he sück to Nacht legt, 

nu passeert Jakob wat, wor keen een mit reken kunn. 

He sücht dat in’d Dröm: sein heel Lebend in’n anner Lücht.
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Un he kriggt wat to hörn, worr he mit sien Geschicht 

heel und dall neet mit reken kunn.

Dat, wat so unwohrschienlich schient, dat ist wohr:

He, de up Flücht is, he word bewohrt, Gott is an sien Sied.

Gott lett hum nich ut sein Oogen. -

He is dor, wor Du hum neet verwachten bist. 

Dat all in’d Dröm – van de Ledder tüschen Himmel un Eer. 

Wi sünd hier in’d Pastoralkolleg. Darum mutten wi an disse Stee ok een Blick dorup smieten, 

welker Rull de Drömen in uns pastoral Leven spölln, wat uns Drömen över uns as Minschen, 

de de Updracht hemmen, Gott sien Wort to verkünnigen und sien Riek antoseggen, welker 

Rull dor Drömen spölen können und of und wat se so över uns utseggen dont. 

Een Dröm is heel bekannt worrn. Manfred Josuttis hett dor de heele tweede Deel van sien 

Pastoraltheologie up upbaut. Nah de ersde Deel “Der Pfarrer ist anders” quem de tweede 

Deel unner de Överschrift rut: “Der Traum des Theologen”. 

Ik versöök mal, da up Platt to vertelln, wat de jung Pastor drömt harr. Disse Dröm hett he vör 

mehr as dartig Johr up een Konvent vertellt – un Manfred Josuttis geiht dorvan ut, dat disse 

Dröm n’heel bült seggt över dat, wormit wi in unse Professchon to doon hebben. 

De Dröm:  „Ik stah in’d Martinskark up de Kanzel. Kark is brekend vull. Un ik hör mi seggen: 

In Südafrika passeert groot Malheur. Botha, dat is n‘ Schwien, he hett sovöl Minschen up’d 

Geweeten. He düürt neet lange an’d Macht blieven. 

All, de dor in Kark sünd, toben un klatschen, de Müürn van de Kark worrn heel dörsichtig un 

sünd tomal wech. Un överall, bid hen nah de Bargen, jubileern de Lüüd: Nu hett endlich mal 

een de Wohrheit seggt.

Unner de Kanzel stahnt de Mannlüüd ut de Karkenkeitung. Se sünd unruhig. Se willn mi 

runnerholln van’d Kanzel, se kommen hoch. Tomal is de Kanzel an’n Trampolin, ik fang an to 

flegen, hoch herut, keen een kann achteran. Un ik lach hör ut. Ik lann up’d Karkendack un 

bün so free un föhl mi so licht. 

Um wer runner to kamen, spring ik up’d Dack van de Sakristei, un kam in hogen Bogen wer 

up Grund an. Vör mi steiht een, de seggt: Nu hörst du ok to uns, wi sünd Revolutionäre. Wi 

proten nich daröver, da wi Broers sünd – wi leven dat. Wi stahn en för de anner mit uns 
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Levend in. Wenn du to uns hören willt, denn bruken wi dien Losung. Un ik segg: „Ik wacht up 

Gott sien Riek“. – Un waak up… 

An so’n Dröm kann man dat all studeern, wat uns in uns pastoral Existenz angahn deit: 

 de Macht van Woorten un de Predigt

 dat Verlangen nah Anerkennen un Bifall

 de Kanzel as Sprungbrett 

 de Bösen, de mi nix andoon können, ne de in Südafrika un nee de in’d Karkenleitung

 klar Unnerscheeden können tüschen de Gooden und de Bösen.

Wat hebb ik drömt, wat hest Du drömt van dien Rull as Pastor, as Pastorin, as een, de Gott 

sien Wort zu verkünnigen hett un up’d Kanzel steiht? 

Wat Du drömst, dat seggt wat  doröver, wo Du Di sülvst versteihst. Un denn geiht dat dorum, 

of Du de annern ok gelln laten kannst, de keen Revolutionäre sünd, denn geiht dat um de 

Frag nah Macht in Kark un in de Welt. Un dat geiht dorum, of Gott sien Wort in uns wat 

utlösen deit, of noch Füür in uns brannen deit, wi noch wat Neijes to denken wagen. 

Tüschen Himmel un Eer, dor sünd ok wi. 

Mehr up Eer – hier passeert uns Levend, an’d Eer sünd wi bunnen,

dor komen wi ok neet över rut. 

Tüschen Himmel un Eer, dor sünd wi mit all dat,

wat uns Lebend so moij maak – un mit all da, wat ok so stuur is. 

Tüschen Himmel un Eer. 

Ok mit uns Drömen. 

In mien Drömen kummt dat an Daag, wat ik so geern weer,

wat ik so gern harr, wat ik neet tolaaten do, wiel ik weet, da düürt nich ween.

In mien Drömen is all dat, wat mi Angst maakt, worvör ik wechloopen much.

Un ok, wat ik an mi sülvst nich lieden kann – un wat doch to mi hört. 

Un all mien Wünschen un Sehnen:

Dornah, tohuus ween to können, Heimat to hemmen.

Dornah, dat ik Minschen hebb, de mi ankieken düürn, so as ik bin,

ahn dat ik mi verstelln mutt, ahn dat ik dor alltied up achten mutt,
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dat dat Bild, wat annern van mi un ik van mi sülvst hebb, kött gahn kunn. 

Tüschen Himmel un Eer – dor bün ik. 

Ok as Pastor, Pastorin, Prädikantin of Lektor. 

„Träume sind Schäume“ heet een Spreekword. 

Wo dat up platt geiht, weet ik nich.

Man dat is all so: up’n Dröm könn’ un willn wi uns nich verlaaten. 

Wi bruuken wat, wor wi uns up verlaaten können. 

Wi bruuken da heel wiss Weeten, dat wi nicht verlaaten sünd. 

Dorum steiht siet hast twee Dusend Johrn dor’n anner Ledder 

tüschen Himmel un Eer. 

Un de Ledder hett’n Nam: Jesus Christus.

Dat is’n anner Sort van Ledder. Keen Dröm. 

Een Minsch van Flesch un Blood – een Minsch un togliek Gott sülvst.

So as de Engels in Jakob sein Dröm off- un upstegen sünd 

up de Ledder tüschen Himmel un Eer,

so weer sein Weg:

Van de Vader in’d Himmel is he up disse Eer kamen,

wuur Minsch, nett so as wi – 

un hett dat all dörmaakt: 

as lüttje Kind weer dat Lebend all bedroht,

sück trennen van’d Familje, 

ahn Heimat, alltied up Padd un unnerwegens.

Bös Minschen wulln hum an’d Lebend un hemm hum ok kregen. 

Pien, Lieden, an’d Krüüz brocht.

Un dor verlaaten, heel und dall verlaaten, sülvst van Gott.

Bid in’d Doodenriek muss he – so bekennen wi dat mit uns Gloov.

Man Gott hett hum dor nich laaten. 

Upwaakt nah dree Dagen – un denn weer upnohmen in Gott sein Riek.

Offstegen un weer upstegen, 
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so is he de Weg gahn tüschen Himmel un Eer, tüschen Eer un Himmel. 

Un wenn wi dor’n Bild vör bruuken:

Dat Krüüz, dat is de anner Ledder,

dat Krüüz brengt Himmel un Eer in’d Beröhren. 

Wenn wi disse Ledder ankieken un weeten, 

dat dor Himmel un eer mitnanner verbunden sünd,

denn sall uns dat gahn as Jakob domals: 

dor, wor wi Gott heel neet verwachten sünd, dor kummt he uns tomööt,

dor krüüzt sien Weg uns Weg.

Denn mögen wi uns verfehrn un mit Jakob seggen: 

„Wiss un wahr! De Herr, de eewige Gott, is an disse Stee,

un ik hebb dat nich wusst.“

Und dat kann ok ween, dat wi so bekennen dont, as dat in de 23. Psalm heet:

„Un mutt ik ok andaal, wor da heel pickdüster is:

Du Gott büst bi mi.“

Dat is noch mal van anner Aart as wenn ich wa drömen do. 

Dat is so to seggen de vox externa. Da kummt nich ut mi herut. 

Aber dat kann sück fastmaken an Biller, de ok in mien Dröm vörkommen. 

Een Ledder tüschen Himmel un Eer. 

Wiel dör Christus de Grenzen tüschen Himmel un Eer uphoben sünd,

gifft da je nu ok keen Unnerscheden mehr tüschen heilig un profan. 

Nix is mehr utschloten van Gott sien Gegenwart. Allens is heilig.

Un allens is immer togliek ok heel un dall van disse Welt – un is minschelk. 

Ok uns Drömen un dat, wat wi drömen. 

Un blifft dormit denn ok alltied tweedüdig. 

Dat eenzigst Maat, wat‘ dor gifft: 

Hett dat, wat wi drömen un wat wi ut unse Drömen lesen dont,
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hett dat Tüchnischarakter?

Un: können wi dormit Gott de Ehr geven, de humm tokummt?

Denn aber können Drömen ok weer heel anners in’d Blick kamen.

Wat wi in’d Bibel finnen över de letzte Tied un de Tied nah all uns Tied,

dat is, as wenn wir drömen – so as domals de, de wied wech van hör Heimat

in Babylon an’d Water sitten deen un hör weer, as wenn se drömen deen. 

Dat Bild van de neije Stadt Jerusalem in’d Himmel – dat is as’n Dröm.

Un dat Bild van Gott sein Hütt hier bi uns Minschken. 

Dat sünd Dröm-Biller. Of is dat all Vision? 

Nu hemmen wi van uns olle Kanzler Helmuth Schmidt hört, da de,

de Visionen hemmen, nah’d Doktor mutten. 

An disse Stee aber kann ik hum nich tostimmen. 

Dat is för uns Christen, dat is för uns in’d Kark wichdig, överlebens-wichdig,

dat uns disse Drömen nich verloren gahnt. Dat se lebennig blieven in uns - un unner uns. 

Een, de mit sein Dröm Generationen van Minschen Kraft geven hett un Hapen, dat weer 

Martin Luther King. Överall in de Welt hemmen Minschken sück daran fastholln, wat he 

1963 vör dat Lincoln Memorial in Washington seggt hett: „I have a dream, that my four 

children will one day live in a nation, where they will not be judged by the colour of there 

skin, but by the content of their character” (Ik dröm dorvan, dat mien veer Kinn eenen dags 

in’ Nation leven don’t, wo so ne nah hör Huutfarv, man nah hör Character beurdeelt worn). 

Wi bruken sückse Drömen – in uns un unnner uns. 

Dat hollt uns an’d Leven, as Minsch, as Gemeend, as Kark. 

Un noch mal een, de in Südamerika as’n Karkenvader gelln deit: Dom Helder Camara. 

Sien Word passt an’d Enn van mien Vördrach. 

Ik segg dat nu neet up Spanisch, ok neet up Platt, man up Hochdütsch, so as de meesten dat 

woll ok kennen:

„Wenn einer alleine träumt, dann ist das nur ein Traum. 
Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit“
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