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Kantate 192 »Nun danket alle Gott«
19. november 1728 døde Bachs tidligere arbejdsgiver prins Leopold af Anhalt-Cöthen. Med Leopolds død var der også udsigt til, at Bachs titel som hofkapelmester ville ophøre efter prinsens begravelse 24. marts det følgende år. En titel
Bach havde båret siden 1717 - også efter, at han havde forladt Cöthen til fordel for
kantorstillingen i Leipzig. Bach var ikke sen til at sikre sig en ny hofkapelmester
stilling. I januar 1729 gæstede Hertug Christian af Wiesenfels Leipzig, og i den anledning opførte Bach en kantate for solo-sopran O angenehme Melodie BWV 210a.
Det er oplagt at forestille sig, at Bachs hustru Anna Magdalena (født Wilcke) sang
sopranpartiet, for familien havde gode forbindelser til Wiesenfels, idet Anna Magdalenas far Johann Kaspar Wilcke var hoftrompetist ved Wiesenfelshoffet. Blot halvanden måned senere drog Bach til Wiesenfels for at optræde i forbindelse med Hertug
Christians fødselsdag, og blev ved samme lejlighed udnævnt til hofkapelmester.
Årsagen til Bachs hast med at finde en ny hofkapelmesterstilling skyldes dels, at han
med den højere officielle titel stod i en bedre position overfor kirkens og skolens ledelse, som han løbende havde større og mindre konflikter med, og dels har det været
et kærkomment økonomisk supplement til kantor-lønnen. I oktober 1730 betror Bach
sig i et brev til sin gamle skolekammerat Georg Erdmann, at stillingen som kantor
har været en skuffelse for ham, og at han overvejer at forlade Leipzig, hvis en mere
attraktiv stilling skulle dukke op et andet sted. Han tjener for lidt i forhold til leveomkostningerne i handelsbyen Leipzig og beklager sig desuden over sine foresatte, som
er ”mærkelige” og ikke interesserer sig for musik.
Indtil for få år siden har man ikke kendt til, at Bach skulle have komponeret kirkemusik i sin egenskab af hofkapelmester ved Wiesenfelshoffet. Men et teksthæfte,
som dukkede op for nogle år siden, tyder på, at kantaten Nun danket alle Gott blev
opført ved afslutningen af en festgudstjeneste på årsdagen for kirkens indvielse på
Trinitatis søndag 4. juni 1729 i Sangerhausen - Hertug Christians andet residens.
Vi må formode, at Bach senere genbrugte kantaten i Leipzig, for han lod den indgå
i sin såkaldte koralkantateårgang, som han løbende supplerede med per omnes
versus-koralkantater op igennem 1730’erne. Her er kantaten dog at finde uden titelbladet, som almindeligvis angiver til hvilken søndag kantaten er tænkt til opførelse.
Vi ved derfor ikke på hvilken søndag i kirkeåret den fik opførelse i Leipzig. Udover det
manglende titelblad mangler også hele tenorstemmen, som derfor er blevet rekonstrueret i forbindelse med de moderne udgivelser af Bachs kantater.
Nun danket alle Gott er med sine blot tre satser en af Bachs korteste. Den bygger
på Martin Rinckarts salme af samme navn fra 1636, og Bach gengiver salmens tre
vers i dens oprindelige form uden de poetiske omskrivninger, som Bach gjorde brug
af i sin koralkantateårgang 1724/25. Valget af salmen Nun danket alle Gott virker

ikke ligefrem oplagt i forbindelse med Trinitatis – altså fejringen af treenigheden. I
Weisenfels-salmebogen fra 1724 er salmen at finde under taksigelsessalmer, men i
Schimellis sangbog udgivet i Leipzig i 1736, som Bach bidrog med harmoniseringer
til, findes salmen faktisk under salmer om treenigheden.
Bach understøtter fejringen af treenigheden i selve kantatens arkitektur. De to ydresatser er begge større koraludsættelser for tutti-ensemblet, mens den midterste
sats er en duet akkompagneret af et reduceret ensemble. Således skaber de tre
satser tilsammen en symmetrisk tredelt struktur for kantaten. Desuden vælger
Bach tredelte taktarter til begge de to ydresatser. Åbningskoret er noteret i 3/4,
mens slutsatsens lovprisning af treenigheden (doksologien) er noteret i den tredelte
taktart 12/8.
Bach åbner kantaten med en festlig koralfantasi. Ensemblets forskellige instrumentgrupper kommenterer på skift med soli mellem hinanden i italiensk concerto grosso-stil før alle fire sangstemmer sætter ind i unison lovprisning: Nun danket alle Gott
(Nu takker alle Gud). Den homofone indledning afløses snart af en imiterende polyfon sats mellem de tre nederste stemmer, før sopranen sætter ind med sin cantus
firmus. Også salmemelodiens abgesang indledes med et længere polyfont forløb,
og ved satsens slutning samles de fire stemmer afslutningsvis atter i det polyfone
motto: Nun danket alle Gott. En højst usædvanlig udvidet struktur for Bachs koralkor, som underbygger opførelsens festlige anledning.
Kantatens midterste sats er udformet som duet mellem sopran og bas. Også her er
karakteren let og dansant, noteret i 2/4 som den franske hofdans Bourrée. Duetten
er en lovprisning af Guds nåde og taksigelse over frelsen i Jesus. De to sangere kan
således tolkes som personificering af faderen og sønnen. Sangernes tema er bygget
op over salmemelodiens første linjer, og er desuden et musikalsk billede på anden
vers’ begyndelsesfrase: ”Der evig reiche Gott” (Den evig rige Gud), hvor ordene
evig og reiche gestaltes i henholdsvis en lang tone og en udsmykket trille. Et godt
eksempel på den detaljerigdom, som er så karakteristisk for Bachs kompositoriske
arbejde.
Bach benytter sin vokalmusik taktarten 12/8 i forskellige sammenhænge. Ofte ser
vi den i større processionskor, som f.eks. i højtidelige åbningskor i beskrivelsen af
Jesus som konge, eller som begravelsesoptog som vi f.eks. ser det i åbningskoret
til Matthæuspassionen. En tredje fortolkning af 12/8-satsen kan dog findes i Bachs
kammermusik, hvor taktarten af og til bruges som notation af den hurtige og friske
dans Gigue eller Giga. Med henblik på den festlige anledning og kantatens karakter
i øvrigt, synes sidstnævnte tolkning oplagt. Også i denne sats ligger salmemelodien
til grund for det gennemgående tema i trioliserede ottendedele, som bliver den gennemgående drivkraft satsen igennem. Med afsyngning af doksologien: Ære være
Faderen og Sønnen og Helligånden i dansant tredelt takt, afsluttes kantaten på festlig vis.

Kantate 184 »Erwünschtes Freudenlicht«
Da Bach i 1723 overtog kantorembedet i Leipzig påbegyndte han i samme moment

sit ambitiøse projekt om at skrive kantater til alle kirkeårets søn- og helligdage. I sine
tre år som kapelmester ved hoffet i Weimar (1714-17), havde han skrevet én månedlig kirkekantate og disse kom til at indgå i første kantateårgang i Leipzig. Desuden
blev flere værker både i første og tredje kantateårgang parodieret (omarbejdet) fra
verdslige lejlighedskantater fra hans forudgående stilling ved hoffet i Cöthen.
I Pinsen 1724 kom to sådanne lejlighedskantater fra Cöthen Bach til nytte. Som Alfred Dürr skriver i sin store gennemgang af Bachs kantater, så er kantaterne BWV
173 og BWV 184 til henholdsvis første og anden Pinsedag 1724 at betragte som en
slags søsterkantater. Begge er verdslige kantater fra Cöthen, som blev omarbejdet i
forbindelse med pinsen i 1724 og begge blev genopført i 1731 – sandsynligvis begge
i reviderede versioner. Det mangelfulde kildemateriale til de to kantater komplementerer så at sige hinanden og danner tilsammen et komplet billede af tilblivelsesprocessen: det vi ved om den ene, kan vi kun gætte os frem til om den anden - og
omvendt. Mens det verdslige forlæg til fødselsdagskantaten for prins Leopold BWV
173a er overleveret i sin helhed, er kun nogle få instrumentalstemmer overleveret fra
184a. Vi ved derfor ikke, til hvilken anledning 184 oprindelig er skrevet. Til BWV 173
mangler stemmematerialet til 1724-opførelsen og kun et senere revideret partitur er
overleveret. Til 184 er det omvendt. Her mangler partituret. Til gengæld findes stemmematerialet til opførelsen 30. maj 1724 i sin helhed.
Parodiering var en almindelig arbejdsgang i Bachs travle musikværksted. Bach
bestilte typisk en kantatelibretto til en forestående søndag hos en nu ukendt librettist på forlæggets versefødder, hvorefter digteren ville udfærdige en libretto med
passende bibelreferencer og teologiske betragtninger til den pågældende søndag.
I mange tilfælde ville Bach kun bibeholde den koncertante musik og skrive nye
recitativer. I tilfældet BWV 184 valgte Bach dog at bibeholde kantatens to første
recitativer (1. og 3. sats) og erstattet kantatens tredje recitativ (5. sats) med et koralvers inden det afsluttende kor. En hurtig og lidet formfuldendt løsning, som vi må
formode blev revideret ved den senere opførelse i 1731. I 1733 blev kantatens slutkor endnu engang genbrugt og væsentligt revideret til den såkaldte Herkules-kantate (BWV 213), et dramma per musica, som Bach skrev i anledning af Kronprins
Friedrich Christian af Saxens 11-års fødselsdag. Musikken til Herkules-kantaten er
sidenhen blevet noget af Bachs mest spillede og elskede musik, eftersom den året
efter, i 1734, i parodieret form kom til at udgøre den musikalske rygrad for Juleoratoriet (BWV 248).
En af forudsætningerne for Bachs succes med at genbruge egen musik i nye sammenhænge, var evnen til at finde de helt rette emner frem fra bagkataloget. Den
hurtige arbejdsgang til trods, må Bachs musikalske forlæg til kantate 184 siges at
være nøje udvalgt til dagens evangelielæsning.
Evangelielæsningen til 2. pinsedag er Jesu ord om Den gode hyrde fra Johannesevangeliet 10, 1-10: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke går ind i fårefolden
gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den,
der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og
fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når

han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender
hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi
de ikke kender de fremmedes røst.” Med dette billede talte Jesus til dem, men de
forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde da igen: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og
røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig,
skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun
for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i
overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.”
Læsningens tematik om Jesus som den gode hyrde passer perfekt med Bachs
sædvanlige symbolske valg af instrumenter og stemmetyper. Dette kommer allerede til udtryk i kantatens første recitativ, hvor tenorstemmen gestalter hyrden,
mens de to akkompagnerende fløjter konsoliderer den pastorale stemning på marken blandt får og geder. Tenoren priser Jesus som hyrden, der leder den kristne
flok ad rette vej. Mod slutningen af recitativet formulerer librettisten sin tolkning af
læsningen som en fordring om at følge Jesus, så han i døden vil lede os sikkert ind i
himmerig: ”Ja, kömmt die Zeit, durchs finstre Tal zu gehen, So hilft und tröstet uns
sein sanfter Stab. Drum folgen wir mit Freuden bis ins Grab. Auf! Eilt zu ihm, verklärt
vor ihm zu stehen”. (Ja, skal den tid komme, hvor vi skal gå gennem mørkets dal, så
hjælper og trøster Hans blide stav os. Derfor følger vi Ham med glæde ind i graven.
Op! skynd jer til Ham, at I kan stå forklaret foran Ham.)
I den følgende duet udgør sopranen og alten tilsammen den kristne flok, der i taknemmelighed stiller sig ved Jesus’ side. De to hyrde-fløjter spiller igen en solistisk
rolle og satsen er i det hele taget udpræget pastoral i sin karakter, holdt i en enkel,
sangbar og homofon struktur i rolig tredelt takt.
Tenoren vender tilbage med endnu et recitativ og pointerer, at Jesus ikke blot leder
den kristne hjort til himmeriget, men også synderne: ”Die Freude steigt auch unterwärts Zu denen, die in Sündenbanden lagen” (Glæden stiger også nedad til dem,
der lå i syndens bånd). Jesus beskrives som en stærk helt, der med kraft beskytter
sin hjort – ja, han ofrede sig sågar på korset for vores skyld. Denne indsigt bliver
vendepunktet i kantaten, og tenoren udtrykker i den følgende arie, hvad der venter
den kristne i himmerig: ”Glück und Segen sind bereit, Die geweihte Schar zu krönen.
Jesus bringt die güldne Zeit, Welche sich zu ihm gewöhnen.” (Lykke og velsignelse
venter på at krone den indviede flok. Jesus bringer gyldne tider til dem, der næres
ved Ham). Tenoren ledsages her af violinen. Med tanke på kantatens tilblivelsesproces er det påfaldende, at nøgleord som krönen og segen alligevel bliver tillagt betydning i form af malende udsmykninger hos begge solister.
Med tenorarien slutter kantatens opbyggelige forløb, og Bach vælger derfor at
afrunde med et koralvers: 8. vers af Angar von Wildenfels’ salme O Herre Gott, dein
göttlich Wort fra 1526. Et velvalgt vers, som anskuer kantates fortolkning af evangelielæsningen fra et subjektivt perspektiv i form af en bøn: ”Herr, ich hoff je, du
werdest die In keiner Not verlassen, Die dein Wort recht als treue Knecht Im Herzn
und Glauben fassen” (Herre, jeg håber, at Du aldrig vil forlade dem i nød, der retteligt

som tro tjenere fatter dit Ord i hjertet og i troen).
Som sådan kunne kantaten godt være sluttet her. Men Bach begunstiger os med
en frisk og sorgløs epilog. En taksigelse, som hylder Jesus som god hyrde og mild
trøster. En sats der, som tidligere nævnt, skulle komme i spil igen 9 år senere ved
fejringen af en ung prins’ 11-års fødselsdag.

Kantate 147 »Herz und Mund und Tat und Leben«
Til Bachs arbejde med sin første kantateårgang i Leipzig kom de godt tyve kantater,
Bach havde skrevet i løbet af sine tre år som kapelmester i Weimar (1714-17) ham til
gode. De fleste af Weimar-kantaterne kom til at indgå i Bachs første kantateårgang
i Leipzig på de søndage i kirkeåret, de var skrevet til. I modsætning til i Weimar, så
var adventstiden i Leipzig en fastetid uden koncertant musik, og Bach måtte derfor
foretage væsentlige strukturelle bearbejdelser af flere af sine kantater, for at tilpasse
dem til andre søndage i kirkeåret. I juli 1723 foretog han sådanne ændringer af to
af sine adventskantater fra Weimar: Ärgre dich, o Seele, nicht (BWV 186 - som vi
opførte med Enghave Barok 7. november 2020) blev opført 11. juli 1723 på 7. søndag
efter Trinitatis. Halvanden uge forinden, 2. juli, blev nærværende kantate Herz und
Mund und tat und Leben (BWV 147) opført på Mariæ besøgelsesdag.
Mariæ besøgelsesdag fejres 2. juli. Helligdagen blev fastlagt af Pave Urban VI i 1389,
men i Danmark blev den afskaffet med J.F. Struensees Helligdagsreform af 1770.
På Bachs tid var det dog stadig en vigtig markering i kirkeåret. Helligdagen har Lukasevangeliet 1, 39-56 om Marias besøg hos Elisabeth som evangelielæsning, der
igen er knyttet til bebudelsen om, at Johannes Døberen og Jesus skal fødes: Englen
Gabriel har vist sig for den gamle Zakarias og bebudet, at hans kone Elisabeth,
trods sin høje alder, venter en søn, som skal gå forud for Elias. Gabriel viser sig også
for Maria og fortæller at hendes aldrende slægtning Elisabeth allerede er i sjette
måned. Maria besøger herefter Elisabeth i Zakarias' hus, og da Elisabeth hører Marias hilsen, springer barnet i hendes liv. Herefter udbryder Maria i lovsangen, som
også udgør det centrale afsnit i læsningen til Mariæ besøgelsesdag:
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.

Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.
Forventningen om Elias’ komme (altså Jesus’ fødsel) skaber en tæt liturgisk forbindelse mellem Mariæ besøgelsesdag og 4. søndag i advent. Derfor har adventskantaten fra Weimar været et oplagt valg for Bach at bringe i spil med henblik på en
bearbejdning til Mariæ besøgelsesdag i Leipzig. Den oprindelige Weimar-kantate
BWV 147a bygger på en libretto af Bachs faste tekstforfatter i Weimar-årene Salomon Franck, som i 1717 udgav sine samlede kantate-libretti under titlen Evangelische Sonn- und Festtages Andachten. På grund af den tætte forbindelse mellem
de to søn- og helligdage kunne Bach med kun få ændringer bibeholde hele Franks
adventstekst, og fik i stedet for at skabe et nyt parodieret værk en librettist til at
skrive recitativ-tekster med særlig reference til dagens læsning. De nye recitativer
fik plads mellem de oprindelige koncertante satser fra Weimar kantaten. Således
udgør satserne 1,3,5,7 og 9 den oprindelige kantate, mens både tekst og musik til de
tre recitativer, satserne 2,4 og 8, er nytilkomne kompositioner. I den udvidede form
delte Bach kantaten op i to dele, til henholdsvis før og efter prædiken. Som det gør
sig gældende for alle Bachs todelte kantater i den første Leipzig-årgang, slutter begge de to dele med samme koralbearbejdelse, hvilket styrker oplevelsen af kantaten
som en sammenhændende enhed. Valget af salmevers faldt på 6. og 16. vers af
Martin Jahn’s Jesu, meiner Seelen Wonne som i flere af tidens salmebøger var placeret under salmer til Mariæ besøgelsesdag.
Kantaten åbner med en opadgående trompetfanfare, som straks sætter en karsk
stemning an. Den kristne skal bekende sig til Jesus i både tanker og handling. Typisk
for den unge Bachs Weimar-kompositioner er åbningskoret formmæssigt eksperimenterende. Det veksler mellem instrumentale ritorneller, fugagennemføringer og
tutti- og a capella-afsnit i en avanceret struktureret da-capo-form.
Tenoren følger op i et accompagnato-recitativ. Han bruger Marias lovsang fra dagens læsning som eksempel på, med hvilken hengivenhed den kristne bør takke
og prise frelseren, for gennem Jesus er vi befriet fra syndens bånd. Derfor kommer
tenoren med en afsluttende formaning til dem, som ikke bekender sig til Jesus: ”Jedoch, dein Mund und dein verstockt Gemüte Verschweigt, verleugnet solche Güte;
Doch wisse, dass dich nach der Schrift Ein allzuscharfes Urteil trifft!” (Dog fortier og
fornægter din mund og dit forstokkede gemyt sådan godhed; men du skal vide, at
ifølge Skriften rammes du da af en uhyrlig dom!)
”Schäme dich, o Seele, nicht, Deinen Heiland zu bekennen” (Skam dig ikke, min
sjæl, ved at bekende din tro på Frelseren) fortsætter alten i sin arie. Den sonore obo
d’amore ledsager her alten i en inderlig arie, som opfordrer til at stå ved sin tro for
ikke at blive nægtet frelsen på den yderste dag.
Den inderlige stemning afbrydes brat af bassen, som i et dramatisk iscenesat recitativ advarer mod forstokkelse og hovmod: ”Verstockung kann Gewaltige verblenden, Bis sie des Höchsten Arm vom Stuhle stößt” (Forstokkelse kan blænde de

mægtige, indtil den Højestes arm støder dem fra tronen). Den kristne skal i stedet
berede sig på Jesus’ komme og møde ham i troen.
Som så ofte i Bachs kantater repræsenterer sopranstemmen den kristne sjæl. I den
inderligt smukke arie henvender sopranen sig direkte til Jesus i bøn og beder ham
at se nådigt på sig, mens den elegante soloviolinstemme udtrykker forventningens
glæde over Messias’ komme. Ligesom sopranarien udtrykker også 6. vers af Martin
Jahn’s salme dette subjektive og inderlige trosforhold, og således afsluttes første del
af kantaten.
Tenoren åbner anden del med en bøn om at forblive tro med Jesus: ”Hilf, Jesu, hilf,
dass ich auch dich bekenne In Wohl und Weh, in Freud und Leid” (Hjælp, Jesus
hjælp mig, så jeg også bekender Dig, i medgang og modgang, i glæde og i sorg). Arien er kun ledsaget af continuo, men med en ornamenteret venstrehånd til cembalo
og orgel, som satsen igennem udsmykker basstemmen med triolbevægelser. Den
trioliserede bevægelse kan tolkes som en flammende ild, for mod ariens slutning
tages triolfiguren op af tenorstemmen i beskrivelsen af den brændende kærlighed til
Jesus.
Alten refererer i sit accompagnato-recitativ direkte til Elisabeth, som venter Johannes døberen og det store under, som venter med ankomsten af både Johannes
og Jesus. Særligt charmerende er beskrivelsen af, hvordan Johannes døberen
sparker og hopper i sin modes mave da Elisabeth nævner det forestående under og
Maria udbryder i sin lovsang, hvortil de to obo da caccia’er hopper med i op- og nedadgående bevægelser.
Kantatens sidste arie er decideret koncertant i sin karakter. Ligesom i åbningskoret spiller trompeter nu atter en solistisk rolle med signalfanfarer. ”Ich will von Jesu
Wundern singen und ihm der Lippen Opfer bringen” (Jeg vil synge om Jesu undere
og bringe Ham læbernes offer) synger bassen, og følger dermed Marias eksempel
ved at bryde ud i lovsang, sådan som tenoren opfordrede til i kantatens første recitativ.
Kantaten rundes af med en reprise af den ikoniske koralfantasi ”Jesus bleibet meine
Freude” (Jesus forbliver min glæde).
Jakob Bloch Jespersen
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Af hensyn til et sammenhængende forløb beder vi om,
at eventuelt bifald først finder sted til sidst

BWV 192 »Nun danket alle Gott«
1. Kor
Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch jetzund getan.

Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!
2. Arie (Duet) S B

Der ewig reiche Gott
Woll uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad
Erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort.

Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!
3. Kor

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im hohen Himmelsthrone,
Dem dreieinigen Gott,
Als der ursprünglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar.

Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig.

Læsning: Johannes 4, 5-26
Nu takker alle Gud

Fællessalme DDS 11 (synges stående):
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1 Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

3 Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig.

2 Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

Sir 50,22-24
Martin Rinckart omkring 1630.
Dansk 1740. 1885. 1889. 1890.
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BWV 184 »Erwünschtes Freudenlicht«
1. Recitativ T
Erwünschtes Freudenlicht,
Das mit dem neuen Bund anbricht
Durch Jesum, unsern Hirten!
Wir, die wir sonst in Todes Tälern irrten,
Empfinden reichlich nun,
Wie Gott zu uns den längst
erwünschten Hirten sendet,
Der unsre Seele speist
Und unsern Gang durch Wort und Geist
Zum rechten Wege wendet.
Wir, sein erwähltes Volk, empfinden seine Kraft;
In seiner Hand allein ist, was uns Labsal schafft,
Was unser Herze kräftig stärket.
Er liebt uns, seine Herde,
Die seinen Trost und Beistand merket.
Er ziehet sie vom Eitlen, von der Erde,
Auf ihn zu schauen
Und jederzeit auf seine Huld zu trauen.
O Hirte, so sich vor die Herde gibt,
Der bis ins Grab und bis in Tod sie liebt!
Sein Arm kann denen Feinden wehren,
Sein Sorgen kann uns Schafe geistlich nähren,
Ja, kömmt die Zeit, durchs finstre Tal zu gehen,
So hilft und tröstet uns sein sanfter Stab.
Drum folgen wir mit Freuden bis ins Grab.
Auf! Eilt zu ihm, verklärt vor ihm zu stehen.

Du Glædeslys,
som bryder frem med det nye forbund
ved Jesus, vores Hyrde!
Vi, som ellers flakkede rundt i dødens dale,
føler nu til fulde,
hvorledes Gud sender
den længe ønskede Hyrde til os.
Han, som nærer vore sjæle
og ved ånd og ord vender vor færden
ad den rette vej.
Vi, Hans udvalgte folk, føler Hans kraft;
kun i Hans hånd er, hvad der skaffer os lindring,
dèt, der styrker vort hjerte.
Han elsker os, Hans hjord,
som mærker Hans trøst og bistand
Han drager hjorden væk fra tomheden, fra jorden,
for at se mod Ham
og altid stole på Hans frelse.
O Hyrde, som giver sig hen for hjorden
og elsker den ind i døden og graven!
Hans arm kan afværge dine fjender,
Hans omsorg kan nære os, fårene, åndeligt.
Ja, skal den tid komme, hvor vi gennem mørkets dal,
så hjælper og trøster Hans blide stav os.
Derfor følger vi Ham med glæde ind i graven.
Op! skynd jer til Ham, at I kan stå forklaret foran Ham.

2. Arie (Duet) S A
Velsignede Kristne, lyksalige hjord,
Gesegnete Christen, glückselige Herde,
Kommt, stellt euch bei Jesu mit Dankbarkeit ein! kom, træd frem for Jesus med taknemmelighed!
Verachtet das Locken der schmeichlenden Erde, Vis foragt for den lokkende/indsmigrende jord,
Dass euer Vergnügen vollkommen kann sein! at jeres glæde kan være fuldkommen!
3. Recitativ T
So freuet euch, ihr auserwählten Seelen!
Die Freude gründet sich in Jesu Herz.

Glæd jer, I udvalgte sjæle!
Glæden har rod i Jesu hjerte,

Dies Labsal kann kein Mensch erzählen.
Die Freude steigt auch unterwärts
Zu denen, die in Sündenbanden lagen,
Die hat der Held aus Juda schon zuschlagen.
Ein David steht uns bei.
Ein Heldenarm macht uns von Feinden frei.
Wenn Gott mit Kraft die Herde schützt,
Wenn er im Zorn auf ihre Feinde blitzt,
Wenn er den bittern Kreuzestod
Vor sie nicht scheuet,
So trifft sie ferner keine Not,
So lebet sie in ihrem Gott erfreuet.
Hier schmecket sie die edle Weide
Und hoffet dort vollkommne Himmelsfreude.

den fryd kan intet menneske skildre.
Glæden stiger/går også nedad
til dem, der lå i syndens bånd,
dem har Judas Helt allerede tilføjet!
En David står os bi.
En heltearm befrier os for fjender.
Når Gud med kraft beskytter hjorden,
når Han i vrede lyner mod dens fjender,
når Han ikke skyr den bitre død på korset
for dens skyld,
så rammes den ikke af mere nød,
men lever glad i Gud.
Her smager hjorden den ædle græsning
og håber der på den fuldkomne himmelske glæde.

4. Arie T
Glück und Segen sind bereit,
Die geweihte Schar zu krönen.
Jesus bringt die güldne Zeit,
Welche sich zu ihm gewöhnen.

Lykke og velsignelse venter på
at krone den indviede flok.
Jesus bringer gyldne tider
til dem, der næres ved Ham.
5. Koral

Herr, ich hoff je, du werdest die
In keiner Not verlassen,
Die dein Wort recht als treue Knecht
Im Herzn und Glauben fassen;
Gibst ihn' bereit die Seligkeit
Und lässt sie nicht verderben.
O Herr, durch dich bitt ich, lass mich
Fröhlich und willig sterben.

Herre, jeg håber, at Du aldrig
vil forlade dem i nød,
der retteligt som tro tjenere
fatter dit Ord i hjertet og i troen;
Giv dem vished om saligheden
og lad dem ikke fordærves.
Oh Herre, jeg beder ved Dig om,
at jeg dør glad og frivilligt.
6. Kor

Guter Hirte, Trost der Deinen,
Lass uns nur dein heilig Wort!
Lass dein gnädig Antlitz scheinen,
Bleibe unser Gott und Hort,
Der durch allmachtsvolle Hände
Unsern Gang zum Leben wende!

Gode Hyrde, Du som trøster dine,
giv os blot dit hellige Ord!
lad dit nådige ansigt lyse
og vær vor Gud og Tilflugt,
som ved almægtige hænder
vender vor færden henimod livet!

Bøn & Velsignelse

Den lyse dag forgangen er
Fællessalme DDS 757 (synges stående):
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1 Den lyse dag forgangen er,
og natten os på mon drive,
o Jesus Krist, vor Herre kær,
du altid hos os må blive!
Glæde os Gud i Himmerig!

5 Bevar os, Gud, i denne nat
fra Djævelens listige pile,
i alskens fare du med os stat,
giv rolighed og god hvile!
Glæde os Gud i Himmerig!

2 Du er det evige Guddoms-lys,
det tro vi og bekende,
kom til os i vort hjertes hus,
os med din nåde optænde!
Glæde os Gud i Himmerig!

6 Vi os befale i Jesu vold,
når vi vore øjne tillukke,
Gud være vor klippe, vort værn og skjold
mod alt ondt, som os kan trykke!
Glæde os Gud i Himmerig!

3 Du er vor vægter tryg og tro,
du vil os aldrig undfalde,
på dig så ville vi bygge og bo,
i al vor nød dig påkalde.
Glæde os Gud i Himmerig!

7 Giv os en rolig nat og god,
lad os i synden ej sovne,
lad os ej gøre det, dig er imod,
ej heller i sorgen opvågne!
Glæde os Gud i Himmerig!

4 Til arbejd er skabt den lyse dag,
det skal sig hver mand mærke,
men natten er skabt til ro og mag
de trætte lemmer at stærke.
Glæde os Gud i Himmerig!

8 Så vil vi i morgen love dig,
din godhed gerne bekende
og siden altid i Himmerig
dig prise foruden al ende.
Glæde os Gud i Himmerig!
Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1885.

BWV 147 »Herz und Mund und Tat und Leben«
Første del
1. Kor
Hjerte og mund, gerning og liv
skal vidne om Kristus
uden frygt og hykleri,
at Han er Gud og Frelser.

Herz und Mund und Tat und Leben
Muss von Christo Zeugnis geben
Ohne Furcht und Heuchelei,
Dass er Gott und Heiland sei.

2. Recitativ T
Gebenedeiter Mund!
Maria macht ihr Innerstes der Seelen
Durch Dank und Rühmen kund;
Sie fänget bei sich an,
Des Heilands Wunder zu erzählen,
Was er an ihr als seiner Magd getan.
O menschliches Geschlecht,
Des Satans und der Sünden Knecht,
Du bist befreit
Durch Christi tröstendes Erscheinen
Von dieser Last und Dienstbarkeit!
Jedoch dein Mund und dein verstockt Gemüte
Verschweigt, verleugnet solche Güte;
Doch wisse, dass dich nach der Schrift
Ein allzuscharfes Urteil trifft!

Velsignede mund,
Maria fortæller om sjælens inderste
ved at takke og lovprise;
hun begynder med sig selv,
og fortæller om Frelserens under,
hvad Han har gjort, så hun er Herrens tjenerinde.
O, du menneskeslægt,
Satans og syndens slave,
du er befriet
ved Kristi trøstende tilsynekomst,
fra denne last og afhængighed!
Dog fortier og fornægter din mund og dit
forstokkede gemyt sådan godhed;
men du skal vide, at ifølge Skriften
rammes du da af en uhyrlig dom!

3. Arie A
Schäme dich, o Seele, nicht,
Deinen Heiland zu bekennen,
Soll er dich die seine nennen
Vor des Vaters Angesicht!
Doch wer ihn auf dieser Erden
Zu verleugnen sich nicht scheut,
Soll von ihm verleugnet werden,
Wenn er kommt zur Herrlichkeit.

Skam dig ikke, min sjæl,
ved at bekende din tro på Frelseren,
om Han skal kalde dig sin
for Faderens ansigt.
Men den, der her på jorden
ikke skyr fornægtelsen,
vil blive fornægtet af Ham,
når Han kommer i herlighed.

4. Recitativ B
Verstockung kann Gewaltige verblenden,
Bis sie des Höchsten Arm vom Stuhle stößt;
Doch dieser Arm erhebt,
Obschon vor ihm der Erde Kreis erbebt,
Hingegen die Elenden,
So er erlöst.
O hochbeglückte Christen,
Auf, machet euch bereit,
Itzt ist die angenehme Zeit,
Itzt ist der Tag des Heils: der Heiland heißt
Euch Leib und Geist
Mit Glaubensgaben rüsten,
Auf, ruft zu ihm in brünstigem Verlangen,
Um ihn im Glauben zu empfangen!

Forstokkelse kan blænde de mægtige,
indtil den Højestes arm støder dem fra tronen,
men denne arm,
som hele jorden skælver for,
ophøjer til gengæld de elendige,
således forløser den.
O, I lyksalige kristne,
Op, gør jer rede,
nu er den rette tid,
nu er det frelsens dag:
Frelseren byder jer
at udruste liv og sjæl med troens gaver
Op, råb til Ham i inderlig længsel,
så I tager imod Ham i tro.

5. Arie S
Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn,
Mein Heiland, erwähle
Die gläubende Seele
Und siehe mit Augen der Gnade mich an!

Ban vejen nu, Jesus,
udvælg de troende sjæle,
min Frelser,
og betragt mig med et nådigt blik.

6. Koral
Wohl mir, dass ich Jesum habe,
O wie feste halt ich ihn,
Dass er mir mein Herze labe,
Wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
Und sich mir zu eigen gibet;
Ach drum lass ich Jesum nicht,
Wenn mir gleich mein Herze bricht.

Det er godt for mig, at jeg har Jesus.
O, hvor fast holder jeg Ham,
så Han trøster mit hjerte,
når jeg er syg og bedrøvet.
Jeg har Jesus, som elsker mig
og giver mig sig selv;
ak, derfor slipper jeg ikke Jesus,
om mit hjerte måtte briste.

Anden del
7. Arie T
Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne
In Wohl und Weh, in Freud und Leid,
Dass ich dich meinen Heiland nenne
Im Glauben und Gelassenheit,
Dass stets mein Herz von deiner Liebe brenne.

Hjælp, Jesus hjælp mig, så jeg også bekender Dig,
i medgang og modgang, i glæde og i sorg,
så jeg kalder Dig min Frelser
i tro og sindsro,
og så mit hjerte altid brænder af Din kærlighed.

8. Recitativ A
Der höchsten Allmacht Wunderhand
Wirkt im Verborgenen der Erden.
Johannes muss mit Geist erfüllet werden,
Ihn zieht der Liebe Band
Bereits in seiner Mutter Leibe,
Dass er den Heiland kennt,
Ob er ihn gleich noch nicht
Mit seinem Munde nennt,
Er wird bewegt, er hüpft und springet,
Indem Elisabeth das Wunderwerk ausspricht,
Indem Mariae Mund der Lippen Opfer bringet.
Wenn ihr, o Gläubige,
des Fleisches Schwachheit merkt
Wenn euer Herz in Liebe brennet,
Und doch der Mund
den Heiland nicht bekennet,
Gott ist es, der euch kräftig stärkt,
Er will in euch des Geistes Kraft erregen,
Ja Dank und Preis auf eure Zunge legen.

Den Højestes almagts hånd
virker i det skjulte på jorden.
Johannes må være opfyldt af Ånden,
allerede i moders liv
drages han af kærlighedens forbundethed,
så han kender Frelseren,
selv om han endnu ikke nævner Ham med
ord,
han bevæges, han sparker og hopper
idet Elisabeth nævner Underet,
idet Marias mund bekender med læberne.
Når I, o troende,
mærker kødets svaghed,
når jeres hjerter brænder i kærlighed,
og jeres mund
dog ikke bekender Frelseren,
da er det Gud, der styrker jer.
Han vil vække Åndens kraft i jer,
Ja, lægge tak og lovprisning på jeres tunge.

9. Arie B
Ich will von Jesu Wundern singen
Und ihm der Lippen Opfer bringen,
Er wird nach seiner Liebe Bund
Das schwache Fleisch, den irdischen Mund
Durch heilges Feuer kräftig zwingen.

Jeg vil synge om Jesu undere
og bringe Ham læbernes offer,
Han vil ved sin kærligheds bånd,
med sin hellige ilds kraft
tvinge det svage kød, den jordiske mund.

10. Koral
Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Jesus forbliver min glæde,
mit hjertes trøst og kraft,
Jesus afværger alle lidelser.
Han er kraften i mit liv,
mine øjnes lyst og sol,
min sjæls skat og fryd;
derfor lader jeg ikke Jesus
ude af sind eller syne.
Oversættelser: Bente Marie Braarud
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