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VELKOMMEN TIL KANTATER AF JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750)

Kantate 128 »Auf Christi Himmelfahrt allein«
Bachs koralkantatecyklus1 blev påbegyndt Trinitatis søndag 1724 og var planlagt til at 
skulle udgøre hans anden kantateårgang i Leipzig. Det var et storstilet projekt, som 
forhindrede ham i at genbruge materiale fra Weimar og Cöthen, da hver kantate, både 
hvad tekst og musik angik, skulle bearbejde en protestantisk salme forbundet til de 
respektive søndage i kirkeåret. Vi kender ikke med sikkerhed identiteten af librettisten2 
bag Bachs koralkantater, men den forhenværende vice-forstander for Thomasskolen 
Andreas Stübel (1653-1725) er et kvalificeret bud. Stübel var uddannet i teologi og 
filosofi og var en aktiv poet i Leipzig frem til sin pludselige død 31. januar 1725. Stübels 
død er formodentlig årsagen til, at Bachs koralkantateproduktion i foråret 1725 helt 
ophørte, og at årgangen dermed ikke blev færdiggjort som en fuldendt cyklus. Da der 
i Leipzig ikke blev opført koncertant kirkemusik – altså kantater – i hele fastetiden fra 
starten af februar, lå Bachs kantateproduktion stille i over en måned frem til påske. 
Herfra skulle han nu finde nye kantate-libretti til den sidste godt en måned, som var 
tilbage af årgangen.

Valget faldt på den i Leipzig bosiddende kvindelige poet Christiane Mariane von 
Ziegler, født Romanus. I perioden fra 22. april og frem til 27. maj komponerede Bach 
ni kantater med tekster af Ziegler. Zieglers kantate-libretti var dog ikke udformet efter 
samme stramme koral-baserede koncept, som Stübel havde leveret, og derfor valgte 
Bach efterfølgende at flytte de fleste af Ziegler-kantaterne over i mappen med kan-
tater til 3. årgang. To kantater forblev dog i koralkantateårgangen: kantaterne Also hat 
Gott die Welt geliebt (BWV 68) og nærværende kantate Auf Christi Himmerfahrt al-
lein (BWV 128), som blev opført på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. maj 1725.

Dagens Evangelielæsningen er fortællingen om Den opstandne Jesus og disciplene 
fra Markusevangeliet 16, 14-20:

”Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem 
deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham eft-
er hans opstandelse. Så sagde han til dem: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for 
hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal 
dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, 
de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker 
de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så 

1  Koral er en melodi, der anvendes til fælles salmesang i kirken. Betegnelsen koral 
bruges også om enkle arrangementer over en koralmelodi. De fleste Bachkantater 
slutter med en koral, og hele Bachs 2. kantateårgang er gennemkomponeret med 
udgangspunkt i en gennemgående koral til hver kantate.
2  En forfatter til en Libretto. Libretto er teksten til et længere musikværk som f.eks. 
en opera, et oratorium eller en kantate.



de bliver raske.”

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved 
Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og 
stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.”

Ziegler forholder sig ikke specifikt til dagens evangelielæsning. Billedet af Jesus, som 
sætter sig ved Guds højre hånd, bliver dog brugt som et centralt tilbagevendende 
motiv gennem kantaten. I tråd med koralkantate-konceptet tager Ziegler derimod 
udgangspunkt i det indledende salmevers, første vers af Josua Wegelins Auf Christi 
Himmelfahrt allein, som i kantaten benyttes i Ernst Sonnemanns bearbejdning fra 
1661. Tanken om Jesus’ opstandelse bliver afsæt for et ønske om at følge med ham til 
himmels, for dér at kunne stå ansigt til ansigt med Jesus. I konfrontationen med Kris-
tus ser Ziegler en forbindelse mellem Kristi Himmelfart og Dommedag, hvilket bliver 
et væsentligt aspekt i kantatens teologiske tolkning.

Åbningskoret følger koralkantateårgangens mest almindelig forskrift, med et instru-
mentalt ritornel3 omkring sopranens cantus firmus4 og de øvrige sangstemmer i 
kommenterende polyfoni5. I anledning af himmelfarten supplerer Bach sit sædvanlige 
ensemble med to horn, der spiller op imod oboer og strygere, som en festlig concerto 
grosso6.

Tenoren melder sig klar til at følge med Jesus og forlade denne verden: ”Ich bin bereit, 
komm, hole mich! Hier in der Welt ist Jammer, Angst und Pein.” (Jeg er beredt, kom, 
hent mig! Her i verden er jammer, angst og smerte.) Han ser frem mod at blive fork-
laret og stå ansigt til ansigt med Gud, ligesom vi læser det i Paulus’ berømte brev om 
Kærligheden: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt.”

Bassen udbasunerer budskabet om, at Jesus med sin himmelfart nu sidder ved Guds 
højre hånd og ledsages naturligvis af trompet: ”Auf, auf, mit hellem Schall verkün-
digt überall: Mein Jesus sitzt zur Rechten!” (Op, op, med høj lyd forkynd overalt: Min 
Jesus sidder på min højre side!) I von Zieglers egen udgivelse er arien adskilt fra det 
følgende recitativ, men Bach kombinerer de to tekster, og lader recitativet indgå som 

3  En tilbagevendende passage.
4  En melodilinje som ligger til grund for en satskomposition. Teknikken anvendes helt 
tilbage i middelalderen, hvor gregorianske hymner dannede grundlag for flerstemmi-
ge vokalsatser. Hos Bach er der som regel tale om tyske reformatoriske salme-melo-
dier.
5  Flerstemmig musik med ligeberettigede stemmer, der tillige udviser betydelig selv-
stændighed i melodisk og rytmisk henseende.
6  En koncert for en gruppe solo-instrumenter, i modsætning til solokoncerten som 
kun er for et enkelt instrument. Der opstår således to instrumentgrupper, som spiller 
op mod hinanden. Concerto grossoen er udviklet på grundlag af triosonaten, til hvil-
ken man har føjet et strygeorkester, betegnet som tuttiet, concertoet eller ripienoet. 
Gruppen af solister og basso continuo betegnes tilsammen som concertinoet eller 
principalet.



et selvstændigt afsnit af arien, så den bliver udvidet til en A-B-C-A form. I det reflek-
terende recitativ ønsker han allerede nu, at kunne flytte ind i himlen: ”O könnt ich im 
voraus mir eine Hütte bauen!” (O, kunne jeg i forvejen bygge mig en hytte!) Han tager 
sig dog i det, og har en retorisk samtale med sig selv, hvori han indser, at han ikke be-
griber omfanget af Guds almægtighed og himmelfartens under: ” Wohin? Vergebner 
Wunsch! Er wohnet nicht auf Berg und Tal, Sein Allmacht zeigt sich überall” (Hvor? 
ubesindige ønske! Han bor ikke på bjerg eller i dal, hans almagt viser sig overalt.)

I modsætning til bassens og trompetens ekstroverte udbasunering af himmelfarten 
er duetten mellem alt og tenor udpræget introvert. Den sonore obo d’amore ledsager 
den sagtmodige 6/8-sats i h-mol i en forundret reflektion over himmelfartsunderet: 
”Sein Allmacht zu ergründen, wird sich kein Mensche finden, mein Mund verstummt 
und schweigt.” (Hans almagt kan intet menneske begribe. Min mund tier og forstum-
mer.) I ariens B-del parafraserer Ziegler over helgen Stefanus’ ord i Apostlenes Ger-
ninger 7, 56 umiddelbart før han blev stenet ihjel: ”Nu ser jeg himlen åben og Menne-
skesønnen stå ved Guds højre side.”

Billedet af Jesus siddende ved Guds højre hånd kender vi også fra trosbekendelsen 
og ved, at han derfra "skal komme at dømme levende og døde". Der er således en 
tæt forbindelse mellem himmelfarten, hvor Jesus farer op, og dommedag, hvor Jesus 
kommer tilbage på jorden og fælder dom over vore gerninger. Ziegler får elegant dette 
perspektiv knyttet til himmelfarten hvilket bekræftes med valget af 4. vers af Mat-
thäus Avenarius’ salme O Jesu, meine Lust, som afsluttende koral, der lyder: “Alsdenn 
so wirst du mich zu deiner Rechten stellen und mir als deinem Kind ein gnädig Urteil 
fällen.” (Derfor vil Du stille mig på Din højre side og fælde en nådig dom over mig som 
Dit barn.)

Kantate 76 »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«
Da Bach ankom fra sin ansættelse ved hoffet i Cöthen til sit nye kantor7-embede i 
Leipzig, påbegyndte han straks sit ambitiøse projekt om at ville komponere en ny 
kantate til alle kirkeårets søn- og helligdage. Dette arbejde satte han i gang allerede 
samme som dag han officielt blev indsat, på trinitatis søndag 1723, hvor han opførte 
kantaten Die Elenden sollen essen (BWV 75). Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
(BWV 76) blev opført den følgende søndag, 2. søndag efter Trinitatis, og er således 
blot den anden kantate i den store kantateproduktion fra Leipzig-årene. Sammen 
med de to prøve-kantater, som Bach opførte inden sin ansættelse (BWV 22 og 23), 
sætter de to første officielle kantater BWV 75 og 76 tilsammen standard for Bachs 
formmæssige og kvalitative ambitionsniveau for de følgende års kantater. Disse de 
to første kantater fra første årgang har en påfaldende formmæssig lighed: Begge 
kantater er todelt, hvor hver del afsluttes med samme koralfantasi, begge kantaters 

7  En person der leder sang i kirken. Oprindelig betegnelsen for en forsanger, men i 
dag bruges betegnelsen primært om korledere i kirken. Bach var ansat som kantor 
ved Thomasskolen i Leipzig.



anden del åbnes med en sinfonia, begge veksler mellem secco recitativer8 og ariosoer, 
begge har en basarie med obligat9 trompetledsagelse og begge åbningskor har con-
certist/ripieno10-fordeling. Sidstnævnte er relevant i den tidligere så kontroversielle 
debat om størrelsen på Bachs ”kor”. De to kantater hører nemlig til den eksklusive 
gruppe af kantater, der udgør den undtagelse, som bekræfter reglen, da blot 9 ud af 
de 150 kantater, som er overleveret med stemmemateriale, er overleveret med et ripi-
eno-sæt, mens de øvrige 141 altså blot har fire sangstemmer.

Søndagens evangelielæsning er Lignelsen om det store festmåltid fra Lukasevange-
liet 14, 16-24:

”Jesus svarede: ”Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød 
mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: 
Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde 
til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav 
mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. 
Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor 
kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets 
herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de 
fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som 
du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og 
langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: 
Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.””

Den ukendte librettist tolker lignelsen om festmåltidet som en fordring om at ære 
Guds skaberværk og tage imod Guds generøse indbydelse til frelse i himmerig (fes-
tmåltidet) gennem hengivenhed i troen på Kristus. Librettistens tekstvalg til åb-
ningskoret skal forstås i denne sammenhæng. Kantaten åbner med vers 2 og 4 fra 
Psalmernes Bog kapitel 19: ”Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter 
om hans hænders værk. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres.” 
Davids Psalmens lovprisning af Guds skaberværk bliver motto for kantaten og selve 
den fordring, librettisten benytter som omdrejningspunkt for sin opbyggelige tolkning 
af lignelsen.

De to vers fra Psalmernes bog udgør grundlaget for hver sin del af åbningskoret. Det 
åbner festligt med trompeten i en solistisk rolle overfor orkesteret, hvorefter først 

8  Et ”tørt” recitativ, hvor solisten kun akkompagneres af continuo-gruppen - i mod-
sætning til Recitativo accompagnato hvor solisten akkompagneres af orkesteret.
9  Kan oversættes med ”forpligtet”. I musikalsk sammenhæng en fremtrædende, 
ofte solistisk musikalsk stemme i en sats, eksempelvis en koncerterende instrumental 
stemme i en arie. Et obligat kontrapunkt er en stemme, der fast ledsager temaet i en 
fuga.
10  Betegnelsen for den gruppe instrumentalister og/eller sangere det kun deltager i 
tuttipassager. Ripieno er italiensk og betyder fyld.



bassen og siden det fulde kor bryder ud i homofon11 lovsang. Som kontrast hertil 
udformes det andet tekstled som et længere polyfont afsnit med en fuga12 over et 
deklamerende tema. Som vi kender det fra mange af Bachs vokal-fugaer falder den i 
to dele, først en uledsaget solistisk gennemføring for de fire concertist-sangere, fulgt 
af yderligere en gennemføring med ripieno-gruppen og colla parte13-strygere. 

I de følgende to satser elaboreres over det indledende motto fra Salmernes Bog. Ten-
oren beskriver hvordan Gud har pustet liv i verden: ”Dies alles hat ja Gott getan, dass 
sich die Himmel regen, und Geist und Körper sich bewegen.” (Alt dette har Gud jo 
gjort, at himmel, sjæl og legeme er i bevægelse.) hvortil strygernes akkompagnement 
sætter i bevægelse med roligt vuggende sekstendedele. Som overledning til den føl-
gende arie opfordrer tenoren til at tage imod indbydelsen til festmåltidet: ”Auf, kommt 
zu meinem Liebesmahl!” (Rejs jer, kom til mit kærlighedsmåltid!). Ligesom tjeneren i 
dagens læsning fra gader og stræder kalder fattige, vanføre, blinde og lamme ind til 
fest, kalder sopranen i sin arie folkene sammen i en opfordring til at vende sig mod 
Kristus: ”Hört, ihr Völker, Gottes Stimme, Eilt zu seinem Gnadenthron!” (Hør, I fol-
keslag, Guds stemme, il til Hans nådestrone!). Trioen mellem sopran, violin og contin-
uo14 har en simpel og helt igennem sorgfri karakter, og sammen iler de i opadstigende 
bevægelser mod nådestronen. 

Først med bassen præsenteres vi for det teologiske problem kantaten behandler; 
at langt fra alle hengiver sig i troen og ærer Gud: ”Wer aber hört, da sich der größte 
Haufen zu andern Göttern kehrt? Der ältste Götze eigner Lust beherrscht der Men-
schen Brust.” (Men hvem lytter? De fleste vender sig jo til andre guder. Egne lyster 
er den ældste afgud, som behersker menneskers sind.) Menneskets selvoptagethed 
forhindrer den sande tro på Kristus. Med trompeten som ledsager fremstår bas-
sen i sin arie næsten som dommedagsprædikant og verfer de ugudelige væk med 
et standhaftigt trioliseret motiv: ”Fahr hin, abgöttische Zunft!” (Forsvind, ugudelige 
slæng!). I B-delen ændrer satsen dog karakter og i sekvenserede melismer15 med 
legato-strygere sværger bassen sin troskab til Jesus: ”Sollt sich die Welt gleich verkeh-
ren, will ich doch Christum verehren” (Om så hele verden vender sig bort, vil jeg dog 
ære Kristus). 

11  Flerstemmig musik, i hvilken nogle stemmer er underordnet en melodi (f.eks. Can-
tus Firmus), som de ledsager, hvorved de bliver mindre selvstændige.
12  En satstype hvor stemmerne præsenterer temaet forskudt for hinanden. J. S. 
Bach anses for fuldenderen af denne satstype, som han udviklede til en raffineret og 
særdeles kompliceret kunstart. Fuga kommer af latinske fugare (at flygte).
13  En musikalsk anvisning om at den akkompagnerende musiker følger solistens 
fraseringer.
14  En samlet betegnelse for orkesterets basgruppe. Inklusiv akkordinstrumenter som 
orgel, cembalo og lut. Akkordinstrumenterne i continuo-gruppen spiller hovedsageligt 
efter orkesterets basstemme, men tilføjer akkorder og improvisationer ud fra satsens 
akkordforløb.
15  En syngemåde hvor flere toner synges på én stavelse, i modsætning til syllabisk, 
hvor hver tone har sin egen stavelse.



I sit secco-recitativ refererer alten igen til dagens læsning og sammenstiller de fattige 
og sultne, som i evangelielæsningen bliver kaldt ind til festen fra gader og stræder, 
med de hedninge, som skal finde åndelig næring i troen på Jesus: ”Ja mit dir selbst 
gespeiset und getränket und deinen Geist geschenket, der stets in unserm Geiste 
schwebet.” (Ja, gav Dig selv til mad og drikke, og skænkede os Din Ånd, som altid er 
i vores ånd). Alten slutter recitativet med en opfordring til bøn. Opfordringen bliver 
samtidig overledning til koralfantasien over Luthers salme Es woll uns Gott genädig 
sein, som afrunder kantatens første del. De sidste linjer i salmens første vers bed-
er netop om hedningenes frelse: ”Und Jesus Christus' Heil und Stärk, bekannt den 
Heiden werden, und sie zu Gott bekehren” (lad også Jesu Kristi frelse og styrke blive 
kendt af hedningerne, så de bekender sig til Gud!).

Biblioteket i Cöthen er af uvisse årsager forsvundet. Bach arbejdede ved hoffet i fire 
år, fra 1717 og frem til sin ansættelse i Leipzig i 1723. Det anslås, at omkring 400 
værker fra disse år er gået tabt. En del musik fra Cöthen er dog overlevet i nye ge-
staltninger, for Bach genbrugte især i første og tredje kantateårgang omarbejdede 
verdslige kantater så vel som enkeltstående kammermusikalske satser, der fungerede 
som musikalske forspil til i kantaterne.

Sinfoniaen, som åbner kantates anden del er et eksempel på sidstnævnte. Den lang-
somme Adagio-sats har sandsynligvis udgjort midtersatsen i en triosonate fra obo 
d’amore, viola da gamba og continuo, men fungerer her som en eftertænksom indled-
ning til kantatens anden del, som hørtes efter præstens prædiken. 

Stemningen er gennemgående mere reflekterende i kantatens anden del, med fokus 
på den velsignelse og kærlighed, der følger med troen på Kristus. Bassen har nu 
fralagt sig den formanende prædiken fra første del, og beder i sit akkompagnato-rec-
itativ Gud om velsignelse: ”Gott segne noch die treue Schar, damit sie seine Ehre 
durch Glauben, Liebe, Heiligkeit erweise und vermehre.” (Gud, velsign også den tro-
faste skare, at de ved tro, kærlighed og hellighed beviser og forøger Hans ære.)

Selvom tenorens arie med continuo-ledsagelse indledningsvis er dramatisk, så har 
han valgt side og står fast på sin tro. Dramaet er ikke et indre dilemma, som vi ofte ser 
det hos Bachs tenor-skikkelser. Her er kampen ekstrovert, rettet mod de ugudelige, 
som har vendt Kristus ryggen: ”Hasse nur, hasse mich recht, Feindlichs Geschlecht!” 
(Had mig, had mig blot, du fjendtlige slægt!) Derfor ændrer musikken også fuldstæn-
dig karakter i ariens B-del med en modulation fra a-mol til C-dur. Tenoren er afklaret 
i sin tro og ser frem mod at omfavne Kristus og lægge de jordiske glæder bag sig: 
”Christum gläubig zu umfassen, Will ich alle Freude lassen.” (Når jeg troende omfa-
vner Kristus, vil jeg undvære al glæde.) 

Alten er i sit recitativ ankommet til festen i himmerig og lader sig bespise med Man-
na, som Bach lader dale blidt fra træerne i continuoets faldende ottendedele. Obo 
d’amore, viola da gamba og continuo, som også var besætningen i forspillet til anden 
del, vender nu tilbage som ledsagere i alt-arien. Bach vælger en rolig 9/8-sats til altens 
fordringen om at efterleve næstekærlighedsbudskabet: ”Liebt, ihr Christen, in der 
Tat!” (Vis kærlighed, I kristne, i handling!) Ved at udvise kærlighed i vores handlinger 
anerkender vi Jesus’ lidelse og død som en kærlighedshandling fra Gud. 



Tenoren fortsætter i sit recitativ altens tanke om at prise Guds kærlighed ved selv at 
udvise den i handling, og slutter derefter cirklen tilbage til åbningskorets himmelske 
lovprisning af Gud: ”Bis in die Ewigkeit die Himmel frommer Seelen Gott und sein Lob 
erzählen. (Indtil fromme sjæles himmel forkynder Gud og lovpriser Ham.)

Kantaten afsluttes med samme koralbearbejdelse som første del, men nu med sidste 
vers af Luthers salme, som lægger sig smukt i forlængelse af kantatens opbyggelige 
konklusion om at tage imod Guds indbydelse og udvise taknemmelighed gennem 
næstekærlighed og gode gerninger: ”Es danke, Gott, und lobe dich Das Volk in guten 
Taten;” (Lad folket, Gud, takke og prise Dig med gode handlinger).

Jakob Bloch Jespersen

Christiane Mariane von Ziegler, f. Romanus

Christiane Mariane Romanus blev født ind i en indflydel-
sesrig patriciansk familie, hvis medlemmer bestred cen-
trale embeder indenfor politik og retsvæsen i Leipzig, bl.a. 
i stillinger som advokat, dommer og sågar borgmester. 
Hendes far Franz Conrad Romanus var i sin egenskab af 
borgmester for Leipzig bl.a. med til at tilbyde den unge 
Georg Philipp Telemann en bestilling til at komponere 
kantater hver anden måned til opførelse i Thomaskirken. 
Inden Telemann forlod Leipzig i 1704 foreslog Romanus 
desuden byrådet Telemann som kandidat til at skulle 
efterfølge Johann Kuhnau som Thomaskantor. 

I 1706, da Christiane var 11 år gammel, blev hendes far, som på daværende tidspunkt 
fortsat var borgmester og kurfyrstens appelretsrådgiver, involveret i en politisk sag, 
som bragte Franz Conrad Romanus i fængsel de følgende 40 år, indtil sin død, uden at 
sagen nogensinde blev prøvet ved domstolen. Begivenheden har utvivlsomt præget 
den unge Christianes personlighed. Sagen kom dog ikke til at skadede Romanus-fa-
miliens omdømme i øvrigt. Christiane kunne derfor stadig blive godt gift. I 1711, da 
hun var 16 år gammel, blev hun gift med Heinrich Levin von Könitz, som dog døde 
kort efter brylluppet. Fire år senere, i 1715, da hun var 20 år gammel, giftede hun sig 
med Kaptain Georg Friedrich von Ziegler, men også han døde efter kort tids ægteskab 
tillige med både deres fælles barn og barnet fra Christianes første ægteskab. 

Efter at være blevet enke to gange og have mistet begge sine børn, drog Christiane 
tilbage til sit barndomshjem i Leipzig, hvor hun som 27-årig påtog sig værgemålet for 
Romanus-husstanden. Det var i løbet af årene 1722-1741 at Christiane Mariane von 
Ziegler blev kendt som en respekteret selskabsdame. Romanus-huset tjente som 
salon, hvor kunstnere og intellektuelle kunne mødes i afslappede omgivelser og disku-
tere deres musikalske og litterære interesser. Hun kunne derved hjælpe kunstnere, 
digtere og forfattere frem, og samtidig kom disse i kontakt med anerkendte repræ-



sentanter fra universitet, som også deltog i disse sociale arrangementer.

Den unge litterære personlighed Johann Christoph Gottsched kom til Leipzig fra Kö-
nigsberg i 1724 og blev hurtigt fast gæst i Zieglers saloner. Han boede måske endda i 
hjemmet midlertidigt, indtil han fandt en permanent bopæl i Leipzig.
Digteren Christian Gabriel Fischer beskrev i 1730 Christiane Mariane von Ziegler i en 
artikel om kredsen omkring Johann Christoph Gottsched: 
Vi blev inviteret til frøken Zieglers hus. Hun er datter af Romanus, en Leipzig borg-
mester, og bor med sin mor i det kendte Romanus-hus. Hun er fortsat en ung enke, 
men vil sandsynligvis får svært ved at blive gift igen på grund af mange forskellige 
omstændigheder. Hendes adfærd er næsten mere end man ville forvente af en 
kvinde og hendes ånd er alt for livlig og årvågen til at kunne undertvinge sig den al-
mindelige forstand, som mænd har. Hendes kropsbygning er ikke grim, men hendes 
knogle-stuktur er forholdsvis prominent. Hendes ansigt er ret almindeligt. Hun har 
en glat pande, smukke øjne og ser sund ud med en anelse solbrun hud. Hun er 36 år 
gammel, taler frit for sig, men fornuftigt og ordentligt. I sine relationer med andre er 
hun venlig, underholdende og morsom, snarere end højtidelig og alvorlig. Hun del-
tager i alting: hun spiller flere forskellige musikinstrumenter og kan synge til sit eget 
akkompagnement. Hun kan skyde med riffel, pistoler og bue i konkurrencer med 
andre. Hun taler fransk og udmærker sig særligt i sin tyske skrivestil og i poesi. Ma-
dame von Ziegler er så storsindet, at hun overser alle ubegrundede rygter om hende. 
Hun opfordrer andre af sit køn til at forbedre deres forstand ved at læse gode bøger 
og engagere sig i respektable og ordentlige konversationer med andre. Jeg har hørt, 
at andre kvinder her i Leipzig og i Saxen allerede følger hendes eksempel og efter-
ligner hendes gode adfærd. Fornemme medlemmer af den højere samfundsklasse 
nyder Madame von Zieglers selskab så meget, at hun aldrig mangler ved nogen af 
deres sociale arrangementer, hvor hun bliver ”selskabets lys”. Hendes opvækst er så 
usædvanlig som hun præsenterer sig selv. Jeg betragter hende som værende en ære 
for vort land.

Hele Christiane Mariane von Zieglers forfatterskab stammer fra perioden i Leipzig, 
herunder hendes libretti til kirkekantater, som Bach gjorde brug af i foråret 1725. 
Hendes kantate-libretti blev udgivet samlet i 1728 under titlen Versuch in gebundener 
Schreib-Art. I 1730 blev von Ziegler officielt medlem af Gottscheds Tyske Litteratur-
samfund, som det første og eneste kvindelige medlem. I 1731 udgav hun Moralische 
und vermischte Sendschreiben som bevis for sine litterære egenskaber, og både i 
1732 og 34 modtog hun Det Tyske Litteratursamfunds poesi-pris. I 1733 blev hun 
udnævnt “Poeta laureata” og kronet af kejseren. Hendes sidste litterære værk udkom 
i 1739. 

I 1741 giftede Christiane sig med Professor Balthasar von Steinwehr og flyttede med 
ham til Frankfurt and der Oder. Fra denne tid hører vi ikke mere om hende. Hun døde i 
1760 midt under Syvårskrigen.



 

På Kristi Himmelfart alene
bygger jeg min efterfølgelse,
og hermed overvinder jeg
altid al tvivl, angst og smerte;
For da Hovedet er i himlen,
vil Jesus Kristus til rette tid
hente sine følgere.

Jeg er beredt, kom, hent mig!
Her i verden
er jammer, angst og smerte.
Derimod i Salems telt
vil jeg være forklaret.
Da ser jeg Gud ansigt til ansigt,
som Hans hellige Ord lover.

Op, op, med høj lyd
forkynd overalt:
Min Jesus sidder ved Guds højre hånd!
Hvem søger at anfægte det?

Er Han taget fra mig,
vil jeg engang komme derhen,
hvor min Forløser lever.

BWV 128 »Auf Christi Himmelfahrt allein«
 

1. Kor

Auf Christi Himmelfahrt allein
Ich meine Nachfahrt gründe
Und allen Zweifel, Angst und Pein
Hiermit stets überwinde;
Denn weil das Haupt im Himmel ist,
Wird seine Glieder Jesus Christ
Zu rechter Zeit nachholen.

2. Recitativ T

Ich bin bereit, komm, hole mich!
Hier in der Welt
Ist Jammer, Angst und Pein;
Hingegen dort, in Salems Zelt,
Werd ich verkläret sein.
Da seh ich Gott von Angesicht zu Angesicht,
Wie mir sein heilig Wort verspricht.

3. Arie & Recitativ B

Auf, auf, mit hellem Schall
Verkündigt überall:
Mein Jesus sitzt zur Rechten!
Wer sucht mich anzufechten?

Ist er von mir genommen,
Ich werd einst dahin kommen,
Wo mein Erlöser lebt.

PROGRAM
 

Af hensyn til et sammenhængende forløb beder vi om,
at eventuelt bifald først finder sted til sidst



Mein Augen werden ihn
in größter Klarheit schauen.
O könnt ich im voraus mir eine Hütte bauen!
Wohin? Vergebner Wunsch!
Er wohnet nicht auf Berg und Tal,
Sein Allmacht zeigt sich überall;
So schweig, verwegner Mund,
Und suche nicht dieselbe zu ergründen!

4. Arie (Duet) A T

Sein Allmacht zu ergründen,
Wird sich kein Mensche finden,
Mein Mund verstummt und schweigt.
    Ich sehe durch die Sterne,
    Dass er sich schon von ferne
    Zur Rechten Gottes zeigt.

5. Kor

Alsdenn so wirst du mich
Zu deiner Rechten stellen
Und mir als deinem Kind
Ein gnädig Urteil fällen,
Mich bringen zu der Lust,
Wo deine Herrlichkeit
Ich werde schauen an
In alle Ewigkeit.

Mine øjne vil se Ham
i den største klarhed.
O, kunne jeg i forvejen bygge mig en hytte!
Hvor? ubesindige ønske!
Han bor ikke på bjerg eller i dal,
Hans almagt viser sig overalt;
Så ti dog, ubesindige mund,
og søg ikke at begribe den!

Hans almagt kan
intet menneske begribe.
Min mund tier og forstummer.
    Jeg ser gennem stjernerne,
    at Han allerede i det fjerne
    sidder på Guds højre side.

Derfor vil Du stille mig 
på Din højre side
og fælde en nådig dom
over mig som Dit barn,
og bringe mig til glæden,
hvor jeg skal skue
din herlighed
i al Evighed.





Læsning: Lukas 24, 46-53

Fællessalme DDS 252 (synges stående):
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1   Til Himmels fór den ærens drot,
halleluja, halleluja!
som gjorde alt på jorden godt.
Halleluja!

2   Hvad er hans navn, den kæmpe skøn?
halleluja, halleluja!
Det Jesus er, Marias søn.
Halleluja!

3   Med kød og ben,1 som Gud og mand,
halleluja, halleluja!
opstod, opfór og troner han.
Halleluja!

4   Nu er opfyldt kong Davids sang,
halleluja, halleluja!
hans søn på tronen sig opsvang.
Halleluja!

Prædiken

5   Højlovet være Herren god,
halleluja, halleluja!
med død og djævel under fod.
Halleluja!

6   Han ved Gud Faders højre hånd,
halleluja, halleluja!
tilsender støv den Helligånd.
Halleluja!

7   Guds engle stige op og ned,
halleluja, halleluja!
med folkets sang og Kongens fred.
Halleluja!

8   I morgen kommer han på ny,
halleluja, halleluja!
med strålekrans på rosensky.
Halleluja!

Latin 15. årh. Dansk omkr. 1620.
N.F.S. Grundtvig 1837.
1 Ez 37; Luk 24,39



 

Himlene fortæller Guds ære
og jorden forkynder
Hans værk.
Der er intet talt ord,
uden man hører deres stemmer.

Gud giver os vidnesbyrd!
Naturen og nåden taler til alle mennesker:
Alt dette har Gud jo gjort,
at himmel, sjæl og legeme
er i bevægelse.
Gud selv har bøjet sig ned til jer
og råber gennem sine utallige budbringere:
Rejs jer, kom til mit kærlighedsmåltid!

Hør, I folkeslag, Guds stemme,
il til Hans nådestrone!
    alle tings begyndelse og ende
    er Hans enbårne Søn:
    Lad alt derfor vende sig til Ham.

Men hvem lytter,
de fleste vender sig jo 
til andre guder.
Egne lyster er den ældste afgud,
som behersker menneskers sind.
De kloge udtænker dumheder,
og djævlen sidder solidt i Guds hus,
da også de kristne løber fra Kristus.

BWV 76 »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«
 

Første del

1. Kor

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget
seiner Hände Werk.
Es ist keine Sprache noch Rede,
da man nicht ihre Stimme höre.

2. Recitativ T

So lässt sich Gott nicht unbezeuget!
Natur und Gnade redt alle Menschen an:
Dies alles hat ja Gott getan,
Dass sich die Himmel regen
Und Geist und Körper sich bewegen.
Gott selbst hat sich zu euch geneiget
Und ruft durch Boten ohne Zahl:
Auf, kommt zu meinem Liebesmahl!

3. Arie S

Hört, ihr Völker, Gottes Stimme,
Eilt zu seinem Gnadenthron!
    Aller Dinge Grund und Ende
    Ist sein eingeborner Sohn:
    Dass sich alles zu ihm wende.

4. Recitativ B

Wer aber hört,
Da sich der größte Haufen
Zu andern Göttern kehrt?
Der ältste Götze eigner Lust
Beherrscht der Menschen Brust.
Die Weisen brüten Torheit aus,
Und Belial sitzt wohl in Gottes Haus,
Weil auch die Christen selbst von Christo laufen.



5. Arie B

Fahr hin, abgöttische Zunft!
    Sollt sich die Welt gleich verkehren,
    Will ich doch Christum verehren,
    Er ist das Licht der Vernunft.

6. Recitativ A

Du hast uns, Herr, von allen Straßen
Zu dir geruft
Als wir im Finsternis der Heiden saßen,
Und, wie das Licht die Luft
Belebet und erquickt,
Uns auch erleuchtet und belebet,
Ja mit dir selbst gespeiset und getränket
Und deinen Geist geschenket,
Der stets in unserm Geiste schwebet.
Drum sei dir dies Gebet demütigst zugeschickt:

7. Koral

Es woll uns Gott genädig sein
Und seinen Segen geben;
Sein Antlitz uns mit hellem Schein
Erleucht zum ewgen Leben,
Dass wir erkennen seine Werk,
Und was ihm lieb auf Erden,
Und Jesus Christus' Heil und Stärk
Bekannt den Heiden werden
Und sie zu Gott bekehren!

Forsvind, ugudelige slæng!
    Om så hele verden vender sig bort,
    vil jeg dog ære Kristus,
    Han er fornuftens lys.

Du, Herre, har fra alle retninger
kaldt os til Dig.
Da vi sad i hedningers mørke,
og Du, som opliver lyset og nærer luften,
også oplyste og nærede os,
ja, gav Dig selv til mad og drikke,
og skænkede os Din Ånd,
som altid er i vores ånd.
Derfor retter vi i ydmyghed
denne bøn til Dig:

Lad Gud være os nådig
og velsigne os;
Lad Hans åsyn lyse klart for os
til det evige Liv,
så vi erkender Hans værk
og hvad Han elsker her på jorden,
lad også Jesu Kristi Frelse og styrke
blive kendt af hedningerne,
så de bekender sig til Gud!



Tilmelding til Enghave Baroks nyhedsmail

bit.ly/bachnyt



Bøn & Velsignelse

Fællessalme DDS 392 (synges stående):

1   Himlene, Herre, fortælle din ære,
Mesteren prises af hvælvingen blå,
solen og månen og stjernernes hære
vise os, hvad dine hænder formå.

2   Men i dit hus, i din kirke på jorden,
der tale dage med dage om dig,
der sig forklarer din sol og din torden,
der på oplysning selv natten er rig.

3   Ej er i sandhed der ord eller tanke,
som i dit hus jo fik mæle og røst,
og alt så vide, som stjernerne vanke,
bringe på jord de oplysning og trøst.

4   Ordet med solen i skiftende tider
udgår som brudgom i morgenrød glans,
strålende frem ad sin bane det skrider,
krones som helten med aftenrød krans.

5   Så på sin bane din sol i det høje,
lyset i sandhed, omrejser vor jord,
intet i verden er skjult for dens øje,
aldrig udslettes dens strålende spor.

6   Ren som et guld er den lov, du har givet,
omvender sjæle, som agter derpå,
trofast dit vidnesbyrd fører til livet,
vismænd det gør af vankundige små.

Sl 19
N.F.S. Grundtvig 1837.
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Gud, velsign også den trofaste skare,
at de ved tro, kærlighed og hellighed
beviser og forøger
Hans ære.
De er Himlen på jord
og må i konstant kamp
mod had og fare
renses i denne verden.

Had mig, had mig blot,
du fjendtlige slægt!
    Når jeg troende omfavner Kristus,
    vil jeg undvære al glæde.

Jeg føler allerede i ånden,
hvordan Kristus
viser mig kærlighedens sødme
og bespiser mig
med manna,
så den broderlige troskab
vokser og fornyes.

BWV 76 »Die Himmel erzählen die Ehre Gottes«

Anden del

8. Sinfonia

9. Recitativ B

Gott segne noch die treue Schar,
Damit sie seine Ehre
Durch Glauben, Liebe, Heiligkeit
Erweise und vermehre.
Sie ist der Himmel auf der Erden
Und muss durch steten Streit
Mit Hass und mit Gefahr
In dieser Welt gereinigt werden.

10. Arie T

Hasse nur, hasse mich recht,
Feindlichs Geschlecht!
    Christum gläubig zu umfassen,
    Will ich alle Freude lassen.

11. Recitativ A

Ich fühle schon im Geist,
Wie Christus mir
Der Liebe Süßigkeit erweist
Und mich mit Manna speist,
Damit sich unter uns allhier
Die brüderliche Treue
Stets stärke und verneue.



12. Arie A

Liebt, ihr Christen, in der Tat!
    Jesus stirbet für die Brüder,
    Und sie sterben für sich wieder,
    Weil er sich verbunden hat.

13. Recitativ T

So soll die Christenheit
Die Liebe Gottes preisen
Und sie an sich erweisen:
Bis in die Ewigkeit
Die Himmel frommer Seelen
Gott und sein Lob erzählen.

14. Koral

Es danke, Gott, und lobe dich
Das Volk in guten Taten;
Das Land bringt Frucht und bessert sich,
Dein Wort ist wohlgeraten.
Uns segne Vater und der Sohn,
Uns segne Gott, der Heilge Geist,
Dem alle Welt die Ehre tu,
Für ihm sich fürchte allermeist
Und sprech von Herzen: Amen.

Vis kærlighed, I kristne, i handling!
    Jesus dør for brødrene,
    og de må dø,
    fordi Han har forbundet sig med dem.

Således skal kristenheden
lovprise Guds kærlighed
og selv udvise den:
Indtil fromme sjæles himmel
forkynder Gud
og lovpriser Ham.

Lad folket, Gud, takke og prise Dig
med gode handlinger;
Lad jorden være frugtbar og forbedres.
Dit Ord er faldet i god jord.
Velsign os Fader og Søn,
velsign os Gud Helligånd,
Lad hele verden
vise Dig ærefrygt
og af hjertet sige: Amen.

Oversættelser: Bente Marie Braarud
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