Gottesdeenst an´n 26. Februar 2023, Sönndag Invokavit, Eickeloh
Predigt to Hiob 2, 1-13, Regionalbischöfin Dr. Friederike Spengler, Erfurt
Översett´t un hollen van Lektor Heinrich Plesse, Hodenhagen

Enn poor griese Kreumel leegen noch up ehre Stirn. Maakt een Spoor, wenn se dor öber henwischt. Nu is se up den Weg na Huus. Se markt aber noch dütlich, wie de Finger ehr dat Aschenkrüüz twischen de Oogen maakt hett, een merkwürdiget Teeken.
Angelika wöör neeschierig wähn. "Aschen up mien` Kopp streihn", "in Sack un Aschen gahn", düsse Snackwöör hett se kennt. Aver se woll mal sülm beleeven, wat de Katholiken dor maaken, an' Aschermittweek: den Dag, de den wendten Trott ünnerbrickt, den een` anhoolen un to-sick kamen lett: „Von Eer bist du nahmen, to Eer schallst du weern, Eer to Eer, Asch`n  to Asch`n, Stoff to Stoff“. Sülvsterkennend. Insehn, dat een sick weder sülm noch annere, noch Gott de Tied inrüümt, de darför nödig wöör.

Sicher, se sülm füng de Passionstiet ok bewusst an. Schokolaade, Gummibären un Ies, darop hett se verzicht. Nich, dat se sick wat bewiesen möss, vääl mehr güng ehr dat dor üm, mit de säben Wäken bet Ostern anners ümtogahn. Dat hett ehr nervt, dat de eersten Schokohasen sick all in' Februar in de Regale drängeln.

Angelika geiht lichtfäutig. De Goddesdeenst, de Segen, de Musik, dat harr ehr allens goot daan. Un denn weer dor dat Teeken ut Asch op ehre Steern... Ehre Gedanken verleert sick un gaht mit ehr in unahnte Deepen.

Vör ehr inneret Oog stiggt opmaal en Bild op. Se sütt een Keerl. He sitt in en Aschenhoop. Sien Körper is över un över mit Geschwüre öberseiht, de Huut an Arms un Been tweikleit. Bloot löpt in dünne Striepen över siene Fööt. He schuckelt von Kopp bit to`n Buuk vör un torüch. Siene Lippen bewegt sick, ahne to snacken.
Angelika kann ehr`n Blick nich afwennen. Se will na em hen, nööger rangahn, üm bäter to sehn. Aver se kann den Keerl nich recken. So dull se sik ok mööht: he blifft wiet weg.

Dor fallt ehr noch wat up: Över den Keerl is eene grade Linjen intaagen, as ne tweete Äbene op ne Bühne. Op ehr sünd twee Personen to sehn. Angelika stiert afwesselnd op den Keerl un denn wedder op de beiden Gestalten.

Dat schient, as wenn se den Keerl nu ok markt, he röögt jüm aber nich. So as wenn se dar öber stünnen. Wöörn taukieken, wie de dar ünner geiht. Nu schraapt sik de arme Keerl mit en Puttscharben un stöhnt vör Wehdaag. He winnt sück. Wat för`n gräsiget Leid! denkt Angelika. Se will nu, dat se ehr markt. „Höört ji mi?“, roppt se to de beiden. „Wer sünd ji un wer is de Keerl dor inne Asch?“ 

De Antwoort steiht in den Predigttext. Wi höört Verse ut dat Book Hiob in dat 2. Kapittel:
Eens Daags köömen nu wedder de Gottessöhns vor Gott sien` Trohn tohoop un Satan wöör dor ok wedder mang un woll sick bi Gott mellen. Un Gott sä to Satan: "Woneem kummst du her?" Satan geev Gott to Antwoort: "ick bin op de Eer rümströöpt, hierhen un dorhen," Do sä Gott to Satan: "Hest du di ok ümsehn na mienen Knecht Hiob? Dat gifft keenen Tweeten op de Eer as he, so eenen reellen un uprechten Keerl, so frahm un affsinns von dat Leege. Noch jümmer hollt he fast an sienen Glooben  un du hest mi tosett`, ick schöll em unschüllig verdarven." Do antwort` Satan Gott: "Ja dat hett allens sienen gooden Grund. All´s geiht na dat Woort, `Een Hand wascht de anner oder Huut  gegen Huut`. För dat Läben gifft de Minsch all´s her, wat he hett. Aber faat em doch mal gründlich an un kumm sien Fleesch un Knaaken to nöög - ick will wetten, denn is he mit di ferdig!" Do sä Gott to Satan: "Goot! Maak mit em, wat du wullt! Bloos sien Läaben - dat schallst du schonen!" Un Satan güng aff un slöög Hiob mit eenen slimmen Utsatz von´n Kopp bet hendaal no de Fööt. Do nöhm Hiob een Putscharben dat he sick schüürn könn, un he seet meern in een Aschklump. Do sä sien Fro to em: "Na, du hollst noch an dienen Glooben fast? Giff Gott den Looppaß und starv!" Aber he sä to eer: "Du snackst jüst so as een von de ollen  Sludertaschen. Dat Goode laat` wi us von Gott gefallen; aber dat Leege schüllt wi nich ut sien` Hand nähmen?" Un bi dütt versünnig sick Hiob nich mit sien` Lippen.  

Leeve Gemeende,
Hiob sien Geschicht is as een Theaterstück. De eerste Akt vertellt vun een frommen Keerl mit den Naam Hiob, riek an Familie un wat em tohöör. He föhlt sick, as wenn he in Gott sien` Schoot sitt, so goot geiht em dat. Denn överslaat sick de Begäävnisse. Hiob verlütt Kinner un Swiegerkinner, Mägde, Knechte, Veeh un Hoff. Nu fangt de tweete Akt vun dat Stück an, inszeniert un op de Bühne brocht ward: Hiob as liedende Minsch.

As op ne Bühne: Ok wi seht dat Leid faken bloos von wieden. Af un to trennt us bloos ne Wand oder en paar Straaten, af un to Eerddeele. De liedende Hiob hett vääl Gesichter, jung un oolt, Froonslüe, Keerls un Kinner drägt Hiobswehdaag. Hier un överall op de Welt.
Dat Book Hiob steiht in dat Oole Testament twischen de Geschichtsböker un dat Book vun de Psalmen. De Geschichtsböker vertellt vun de Schöpfung vun de Welt, vun Abraham, Isaak un Jakob. Van Mose un dat Volk op den Weg in dat geloffte Land bet to de Könige, de dat Volk regiert hebbt.
De Psalmen bringt denn Loff un Stoßsüüfzer in dat Gebet. Bit vandaag. Un twischen de Weltgeschicht un dat Gebetbook find`t wi över tweeunveerdig Kapittels de Leidensgeschicht vun en enzelten Keerl. Worüm an düsse Steed?
Viellicht, weil man Läbensgeschichten hören un ankieken mutt, üm mit de Wöör vun de Psalmen beden to können. Viellicht, weil de Welt-Geschichte to'n Gloven an Gott, Läbensgeschichten aver in't Gebet führt?
Dat Book Hiob vertellt vun dat Ringen twischen Gott un den Satan. De, de sik düsse Szene utsett`, bewegt sick tüschen twee Afgrünnen. Wannert op en smallen Grat. Jümmer in de Gefohr aftostörten. Denn de Geschicht lett vääl Fragen aapen: Höört ok dat Leege to Gott?
Worüm lett Gott Leid to? Wer gifft dat Leven Sinn? Wenn wi nu in`t Gesprääch ünner´nanner gahn würrn, kaamt sicher noch mehr Fragen op. Ik heff keen Antwoorden, bloos Gedanken. För vandaag villicht düsse twee:
Eerstens: De Satan, de Diabolus, de „Dörcheenannerbringer“ is na Gott kamen. He wöör jüst vun en Strööpen op de Eer torüggkaamen. Nu hat he wedder dat Leege in’n Schild. As bi en Wett, een Kraftmääten twischen Gott un Satan, warrt allens in de Waagschaal smääten, wat Hiob utmaakt:
Familie un Huus, Angestellte, Deerte un Lännereien un to'n Sluss, wi hebbt dat höört „Huut för Huut!“. Gott lett to, dat de Satan den frommen un gerechten Hiob angeiht. Nix blifft em: keen Steed to blieben, keen Sicherheit, nix to`n Wohren.
Hiob sitt op dat free Feld, uterhalb von de Stadt. Utsonnert. Ob nu wegen sien Lieden, dat keeneen uthoolen kann oder wegen sien Krankheiten - he mutt in Quarantäne.
Un nu ok noch „Huut för Huut!“ Den letzten Schutz vun en schutzlosen Minschen dröfft de Satan antasten. Dat is – wenn een dat recht bedenkt – ne nich uttodenkende Gräsigkeit.
Maakt Gott sick nich gliek mit dat Leege? Harr he Hiob nich bewohren möst? - Dat sünd Fragen, de in dat Hiobbook keen Antwoord find´t un bet vandaag wegen de Hiobsgestalten vun us Tiet to'n Häben schreet.
„(Un) der Herr sä to Satan: kiek dor, he schall in diene Hand wäsen, doch schon sien Läben.“ Schon sien Leven. Dat is de Grenz, in de Gott den Leegen, den Bösen wiest. Dat Leven is heilig. Dien un mien Leven höört Gott to.
Naakt un verletzlich, ahn Schutz mag dat woll wähn aver jümmer höört dat Gott. Jedet Läben, överall. Ok an Anfang un an’t Levensenn'. Wer dat infraag stellt, stickt mit den Düvel ünner eene Decken. „Weg mit di, Satan!“ roppt Jesus!
Tweetens: De Predigttext geiht noch wieter. Wi leest: 

Nu kregen Hiob sien dree Frünnen von all dütt Unglück to höören, wat öber em kaamen wöör, un se köömen, jedereen von sien Dörp: Eliphas ut Theman, Bildad ut Schuach, Zophar ut Naama. Un se maaken mit´nanner aff, se wollen hengahn un em deduurn un trösten. As se nu wieter ranköömen, leegen se de Hännen öber de Oogen, aber se kennen em nich wedder.Do füngen se luud an to weenen un jedereen reet sien Tüüch twei und streih sick Aschen op den Kopp na´n Häben to. Un se setten sick bi em daal op de Eer säben Daag` un säben Nächte un keeneen möch een Woort seggen; denn se seegen, dat de Wehdaag bannig groot wöörn.
Gott sett` Minschen in Bewägung, Liedende bitostahn. De Naams von Hiob siene Frünnen düüd`t op verschiedene Gegenden vun de dormals bekannte Welt hen. Villicht is hier meent, dat Lieden nie to wiet weg is, üm den to sehn, de lied`t.
De Frünnen vun Hiob höört vun sien Unglück un maakt sick gliek op den Weg. In sien Noot is Hiob nich alleen. Op sien Frünnen kann he sik verlaten. Se laat sik dat Tiet un Kraft kösten, em bitostahn.
Se versett sik in siene Laag, wüllt mitföhlen: Ahn Kledaasch, de jüm wohren könn sitt` se mit em in Aschen un Stoff. Se swiegt. Hoolt ut, dat dit Lieden nich mit Wöör to beschrieben  is. Wat för Frünnen! Wohre MITminschen.
Lüe, de nix verdreiht un verklart un all gar nich bäter wäd`t 
So könnt se gemeensam uthoolen, wat een alleen nich drägen kann. 
De Vörhang geiht to, de Bühne warrt düüster. De nächste Akt warrt vandaag nich wiest.
Angelika duukt ut de Deepde vun eere Gedanken op un finnt sick nich wiet vun eer Huus wedder. Se drückt sik an de Steern. Dor is Aschen. Un opmaal steiht eer Entsluss fast:
Dütt Joahr ward se in de Passionstiet nich op Söötiigkeiten verzichten. Dit Jahr will se dorup verzichten, op Distanz to'n Dood to gahn. Se will henkieken, wo Minschen in de Aschen vun eer Läben sitt`.
Un wo se op Leid drüppt, will se dor wähn, as de Frünnen vun Hiob. Sitten un swiegen, uthoolen, wat een alleen nich uthoolen kann, ok Fragen un Klagen: üm Gott un den Minschen Willen.
Amen.

Un de Free von usen Herrn, de grötter is, as all`s, wat wi begriepen künnt, bewohr jo`n Harten un Seelen nu un jümmer un in Ewigkeit.
Amen.


