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

Kantate 70 »Wachet! betet! betet! wachet!«

Mod slutningen af kirkeåret, i den sidste del af trinitatis-tiden, omhandler flere evan-
gelielæsninger dommedag. Således findes en sammenhæng mellem adventstidens 
forventning om Kristi fødsel og forventning om Kristi genkomst på jorden ved dom-
medag. Kantaten Wachet, betet, betet, wachet (BWV 70) blev i sin oprindelige form 
(BWV 70a) opført på anden søndag i advent, 6. december 1716 i Weimar. Bachs 
faste librettist i Weimar-årene, Samuel Franck, leverede tekstforlægget til kantaten 
over Jesus’ forudsigelse om sin genkomst, Lukasevangeliet 21, 25-36. Denne første 
udgave af kantaten bestod af blot seks satser: åbningskoret, fulgt af fire arier og den 
afsluttende koral. En kompakt kammermusikalsk kantate uden recitativer, hvor de fire 
sangere kun er ledsaget af et strygerensemble, hvilket er kendetegnende for Bachs 
kantateproduktion i Weimar-årene. Da Bach i 1723 ankom til Leipzig og påbegyndte 
sin første årgang af kirkekantater, blev adskillige af hans tidligere kantatekompositio-
ner indlemmet i årgangen. Nogle kantater kunne genbruges i deres oprindelige form, 
mens andre undergik endog ganske store bearbejdelser for at tilpasses nye søndage 
i kirkeåret. Hvor Wachet, betet, betet, wachet i Weimar havde været opført på anden 
søndag i advent, blev den til brug i Leipzig omskrevet til brug på 26. søndag efter tri-
nitatis, hvortil evangelielæsning ligeledes omhandler Jesu genkomst - altså Domme-
dag. Det fælles emne til trods, valgte Bach alligevel at foretage en gennemgribende 
bearbejdelse af kantaten. Den ny kantate blev udvidet med tilføjelse af hele fire nye 
recitativer, som skaber forbindelse til den ny evangelielæsning. Dette fik også konse-
kvenser for den overordnede struktur, som nu blev to-delt, på hver side af prædiken, 
hver del med sin afsluttende koralbearbejdelse, ligesom også orkesteret fik tilføjelse af 
en trompet og en obo. Vi kender ikke forfatteren til de ny recitativer, men det kan ikke 
udelukkes, at Bach selv har været ophavsmand. Den ny version af kantaten fik sin før-
ste opførelse 21. november 1723.

Søndagens evangelielæsning er Mathæusevangeliets afsnit om Verdensdommen (25, 31-46):

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han 
tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han 
skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin 
højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: 
Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, si-
den verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tør-
stig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, 
og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da 
skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller 
tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig 
eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? 
Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse 
mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin 



venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djæ-
velen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, 
og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nø-
gen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de 
sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller 
syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: 
Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! 
Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«

I sagens natur er der en indbygget uoverensstemmelse mellem Samuel Francks op-
rindelige libretto til 2. søndag i Advent og de nytilkomne recitativer til dagens læsning. 
Francks oprindelige libretto bygger, som nævnt, på Lukasevangeliet 21,25-36, og tager 
især udgangspunkt i læsningens afsluttende linjer: ”Våg altid, og bed om, at I må få 
styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.” Dis-
se linjer danner også grundlag for kantatens motto: Wachet, betet, betet, wachet (Våg, 
bed, bed våg) og for en overordnet tolkning af læsningen som en opfordring til at for-
berede sig på Jesus’ genkomst på de yderste dag. De nyankomne recitativer derimod, 
knytter kantaten til dagens læsning med fokus på den forestående dom over synderne 
og den ”evige straf”, som følger på Dommens dag. Med snilde formår recitativer-for-
fatteren at lægge op til de oprindelige arier og skabe poetiske og teologiske sammen-
hænge mellem de to læsningers forskellige tilgange til dommedagstematikken. 

Den ny kantates tilføjelse af solo-trompeten til orkesteret giver fra første færd åb-
ningskoret konnotationer til dommedag med signaltrompetens ildevarslende gjalden. 
Kendetegnende for den unge Bachs udforskning af kantate-genren er hans bestan-
dige eksperimenter med sats-former. Bach vælger til åbningskoret overordnet en 
A-B-A1-form, men indenfor denne varierer han sirligt rollefordelingen mellem vokal-
ensemblet og orkesteret. Efter det indledende orkesterritornel bryder koret ind: ”Wa-
chet, betet” (Våg, bed). De to ord udgør åbningskorets gennemgående motto, men 
behandles musikalsk vidt forskelligt: Med et opadgående sekstendedelsløb fulgt af et 
oktavspring bliver wachet en kommanderende opfordring til at være på vagt, mens 
Bach med formindskede udstrakte klange på ordet betet opnår en tryglende karakter. 
Også i B-delen eksperimenterer Bach med orkestreringen ved først helt at fjerne or-
kesteret til ordene ”Seid bereit” (vær beredt) for sidenhen til teksten ”Bis der Herr der 
Herrlichkeit Dieser Welt ein Ende machet” (til at Herren gør en ende på denne verdens 
herlighed) at genindføre orkesteret ført an af trompetens signalmotiver.

Dommedagsscenariet fortsætter i bassens accompagnato-recitativ som en dualistisk 
opstilling mellem syndernes og de udvalgtes møde med Gud på den yderste dag. 
Trompeten fører atter an og etablerer bassangeren som kantatens gennemgående 
dommedagsprofet. Med et malerisk staccato-motiv hører syndernes bævende frygt 
ved domsafsigelsen på dommedag, mens svungne sekvenserede legato-bevægelser 
beskriver, hvordan de udvalgte Guds børn, som frelseren vil tage til sig, ser frem til 
mødet med Gud med glæde.  

Med de udvalgtes fremsyn mod dommens dag lægges behændigt op til altens arie. Her 
sammenligner alten dommedag med Exudus – jødernes udvandringen af Egypten un-



der ledelse af Moses efter israelitternes slavetilværelse i landet, som beskrevet i Anden 
Mosebog: ”Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen Aus dem Ägypten dieser Welt?” 
(Hvornår kommer dagen, hvor vi drager ud fra denne verdens Ægypten?). Ligesom 
Guds udvalgte folk israelitterne blev befriet fra deres trældom i Ægypten, kan også de 
renfærdige og troende med ro i sindet forlade denne jord og se frem mod dommedag. 
Med rolige trioliserede og ofte opadgående bevægelser ledsager continuostemmen 
alten i udvandringen fra denne verden til mødet med Gud på den yderste dag.

I et kort secco-recitativ konstaterer tenoren, at selvom vi længes mod himlen, så er 
sjælen bundet til kroppen i denne verden, hvor selv de fromme kan falde for fristelser. 
Som modsvar til tenoren forvisser sopranen i sin arie os om, at vi kan være sikre på 
at møde Jesus i himmerig: ”Es wird doch und muß geschehen, Daß wir Jesum werden 
sehen Auf den Wolken, in den Höhen” (Det må og vil dog ske, at vi skal se Jesus på 
skyen, i det høje.) Det er typisk for Bach at benytte sopranstemmen til dette uskylds-
rene udsagn fra en renfærdig kristen sjæl. Som symbol på, at dette gør sig gældende 
for hele den kristne menighed, ledsages sopranen af violinen, som sporadisk istem-
mes af 2. violin og viola i unison i den frejdige melodiøse sats. En højst usædvanlig 
teknik, som ikke er at finde andre steder i Bachs oeuvre.

Forvisset om, at Gud betænker sine børn og holder hånden over dem, leder tenoren 
i endnu et secco-recitativ over i første vers af Christoph Demantius salme Freu dich 
sehr, o meine Seele (1620). Verset afslutter kantatens første del i forventning om 
Guds frelse: ”Seine Freud und Herrlichkeit, sollt du sehn in Ewigkeit, mit den Engeln 
jubilieren, in Ewigkeit triumphieren.” (Hans glæde og herlighed skal du se i al evighed, 
juble med englene og triumfere i evighed.)

Kantatens anden del åbner på majestætisk vis med en Bourée, båret af den svungne 
melodi i førsteviolin og obo og de øvrige strygere i en akkompagnerende rolle. Tenoren 
ser selvsikkert frem mod de frommes liv i himlen: ”Hebt euer Haupt empor, und seid 
getrost, ihr Frommen” (Løft jeres hoveder høj, og vær trøstet, I fromme). For Guds 
udvalgte venter en kongelig tilværelse i paradis.

Som ud af det blå vender dommedagsscenariet på dramatisk vis tilbage med 
bas-sangerens accompagnato og den derpå følgende arie. Ligesom i 2. satsens ac-
compagnato-recitativ er bassen ledsaget af en dramatisk billedskabende strygersats. 
Denne gang tilføjer Bach desuden yderligere et kompleksitetsslag ved at lade trompe-
ten spille den reformatoriske melodi til oversættelsen af den latinske hymne Dies irae 
dies illa: Es ist gewisslich an der Zeit, som gennemgående cantus firmus. I beskri-
velsen af først ”Der Welt Verfall” (verdens undergang) og siden ”Der unerhörte letzte 
Schlag” (Det uhørte sidste slag) høres strygerne i rasende nedadgående løb, mens 
”Des Höllenrachens offne Pforte” (helvedesgabets åbne porte) gestaltes i en kroma-
tisk og vild continuo-linje. Satsen falder slutteligt til ro med henblik på frelserens nåde 
og barmhjertighed: ”Wohlan, so ende ich mit Freuden meinen Lauf. (Altså, da slutter 
mit livsløb med glæde).

Dette bliver overledning til den inderlige arie ”Seligster Erquickungstag, führe mich 
zu deinen Zimmern!” (Du saligste, opkvikkende dag, før mig til dine boliger). Satsen 
er tre-delt, hvoraf de to ydredele har en indadvendt arioso-karakter, noteret molto 



adagio (meget langsomt). Som pendant til det forudgående accompagnato-recitativ 
udformes midterdelen som en furioso, hvor trompeten for sidste gang kommer i spil 
som dommedagsbasun: ”Schalle, knalle, letzter Schlag, Welt und Himmel, geht zu 
Trümmern!” (Drøn og larm, du sidste slag, jord og himmel går til grunde), før der ven-
des tilbage til den rolige arioso, som slutter med en trinvis opadgående bevægelse til 
ordene ”Jesus führet mich zur Stille, An den Ort, da Lust die Fülle.” (Jesus fører mig til 
stilhed, til stedet, hvor lyst og glæde fylder alt.) Denne ariens sidste sætning er selve 
kantatens konklusion på, hvordan vi skal forholde os til Dommedag: Gennem sin lidel-
se og død har Jesus forsonet os med Gud. Derfor kan vi i troen på Jesus fortrøstnings-
fuldt se frem mod den yderste dag.

Kantaten afrundes med femte vers af Christian Keymanns salme Meinen Jesum lass 
ich nicht (1658). Verset er en taksigelse af Jesus, som har frelst os fra rettergangen på 
dommedag. Forløsningen i troen på Jesus fejrer Bach ved at lade de tre strygerstem-
mer svæve som en glorie i en selvstændig sats over sangstemmerne.

Kantate 103 »Ihr werdet weinen und heulen«

Kantaten Ihr werdet weinen und heulen havde sin første opførelse søndag 22. april 
1725

på 3. søndag efter påske som del af Bachs anden kantateårgang i Leipzig. Denne søn-
dag i kirkeåret kaldes traditionelt Jubilate, efter dagens messetekst fra Psalmernes 
Bog 100,1: Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! 

Bachs gennemgående tekstforfatter til hans anden kantateårgang – koralkantate-år-
gangen – var den forhenværende vice-forstander for Thomasskolen Andreas Stübel 
(1653- 1725), som var uddannet i teologi og filosofi. Stübel var en aktiv poet i Leipzig 
helt frem til sin pludselig død 31. januar 1725. Dermed havde Bach mistet sin tekstfor-
fatter til sit koralkantate-projekt, som af samme grund heller ikke blev fuldendt som 
den komplette cyklus af koralkantater, som det var tiltænkt. Da der i Leipzig ikke blev 
opført koncertant kirkemusik – altså kantater – i hele fastetiden fra starten af februar 
og frem til påske, lå Bachs kantateproduktion stille i over en måned. I den mellemlig-
gende periode etablerede Bach kontakt til nye tekstforfattere, som kunne levere kan-
tatelibretti til den resterende del af årgangen. Valget faldt i første omgang på Christi-
ane Mariane von Ziegler, som var kendt i selskabslivet omkring Leipzigs intellektuelle 
klasse. Bach gjorde brug af i alt 9 kantatelibretti fra von Zieglers hånd gennem april og 
maj måned 1725, hvoraf Ihr werdet weinen und heulen er den første. Von Ziegler ud-
gav sine kantate-libretti i en samlet udgivelse i 1728 under titlen Versuch in gebunde-
ner Schreib-Art. Denne udgivelse afslører, at Bach tog sig endog meget store friheder 
i sit arbejde med at sætte teksterne i musik. 

Søndagens evangelielæsning er Jesu bortgang fra Johannesevangeliet 16, 16-23:

”En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.” Da sagde 
nogle af hans disciple til hinanden: ”Hvad er meningen med det, han siger til os: En 
kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?” 
De sagde altså: ”Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han 



taler om.” Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinan-
den, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så 
skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal 
glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har 
hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker 
hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I 
sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage 
jeres glæde fra jer. Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig siger 
jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det.”

Evangelielæsningens centrale linjer: ”I skal græde og klage, men verden skal glæde 
sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde” bliver citeret direkte i kantatens 
første sats. Læsningen tolkes som et billede på den kristnes åndsliv, med fraværet 
af Jesus som omdrejningspunkt. Von Ziegler følger læsningens modsætning mellem 
sorg og glæde op af flere opbyggelige antiteser: mellem sygdom og helbredelse og 
mere grundliggende mellem livet henholdsvis med og uden Jesus. 

Bach udnytter også tekstens antitese i den musikalske udformning af kantatens åb-
ningskor. Efter et længere instrumentalt forspil sætter sangstemmerne ind sit tema til 
teksten ”Ihr werdet weinen und heulen” (I skal græde og klage), som med et septims-
pring efterligner et hyl, fulgt af et kromatisk nedadgående kontrapunkt. Som tematisk 
modsætning hertil høres teksten ”aber die Welt wird sich freuen” på det friske tema, 
som hørtes i orkesterets forspil. Efter den indledende introduktion af de to temaer be-
arbejdes de i en større fugagennemføring, hvor begge temaer kommer i spil. Satsen 
afbrydes abrupt af 8 takters secco recitativ for bassangeren over den anden tekstlinje, 
før yderligere en elaboreret fuga gennemføring afslutter satsen. 

I et kort secco recitativ begræder tenoren, at Jesus er gået bort, og at sjælen derfor 
ikke kan finde frelse. Denne tanke følges op i altens arie, hvor Jesus sammenlignes 
med en helbredende balsam for sjælen: ”Wer heilt die Wunden meiner Sünden, weil 
man hier keinen Balsam hat?” (Hvem helbreder mine synders sår, når ingen har bal-
sam?) Alten ledsages af en blokfløjte i en inderlig sørgmodig musik, som udtrykker 
trøstesløsheden i fraværet af Jesus. 

Alten fortsætter i det følgende recitativ, som bliver kantatens teologiske vendepunkt: 
”Du wirst mich nach der Angst auch wiederum erquicken” (Du vil efter angsten også 
vederkvæge mig igen) og slutter i en lang melisme med at fryde sig over at sorgen 
skal vendes til glæde. 

Forløsningen høres straks i den følgende arie, hvor tenoren akkompagneres af det 
fulde instrumentalensemble, ført an af en triumferende trompet over den kendsger-
ning, at Jesus atter er vendt tilbage: ”Mein Jesus lässt sich wieder sehen, o Freude, 
der nichts gleichen kann!” (Min Jesus kommer igen til syne, o uforlignelige glæde!)

Valget af 9. vers af Paul Gerhardts salme Barmherzger Vater, höchster Gott (1653) 
bliver en rørende afslutning på kantaten, idet, at det er den tilbagevendte Jesus selv, 
der taler til os, hans børn: ”Ich hab dich einen Augenblick, O liebes Kind, verlassen.” 
(Jeg forlod dig et øjeblik, du kære barn).



Kantate 131 »Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir«

Først med sin forfremmelse til kapelmester ved fyrstenhoffet i Weimar i 1714 fik Bach 
en officiel forpligtelse til at komponere koncertant musik. Hidtil havde den unge Jo-
hann Sebastians embeder i Arnstadt, Mühlhausen og Weimar været som organist, 
hvor hans primære opgave var at spille orgel i forbindelse med kirkernes tjenester. 
Det betød dog ikke, at Bach ikke komponerede flittigt også i den periode af sit liv. 
Den musik vi kender fra disse år er først og fremmest den store mængde værker for 
orgel, der allerede i samtiden etablerede Bachs navn i hele Tyskland, samt en række 
kirkekantater, som blev skrevet på bestilling til konkrete lejligheder. Blandt disse tidlige 
bestillingsværker kan nævnes flere kantater fra Mühlhausen 1707/08, som vi allerede 
har opført her i Enghave kirke: Nach dir, Herr, verlanget mich (BWV 150) sandsynligvis 
skrevet i anledning af byrådsmedlem Doktor Conrad Meckbachs 70 år fødselsdag, 
Der Herr denket an uns (BWV 196), skrevet på bestilling til et bryllup, Gott ist mein 
König (BWV 71) skrevet til indsættelsen af byrådet, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
(BWV 106) skrevet på bestilling til en begravelse, samt nærværende kantate Aus der 
Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131).

Disse tidlige kantater har mange fællestræk. I og med at de er skrevet til bestemte 
anledninger, bygger de ikke på evangelielæsninger til søn- og helligdage i kirkeåret, 
som vi kender det fra størstedelen af kantateproduktionen fra Weimar og Leipzig. 
Kantaternes tekster består som regel af nøje udvalgte passager fra det gamle og 
det ny testamente, i visse tilfælde suppleret med enkelte reformatoriske salmevers. 
Bachs tidlige kantateproduktion er kendetegnet ved at være skrevet i den früh-barok-
ke stil, som Bach selv voksede op med og kendte til fra bl.a. sin grandonkel Johann 
Christoph Bachs vokalmusik. En væsentlig inspirator for Bachs tidlige kantater har 
dog utvivlsomt været Dietrich Buxtehude, som Bach i 1705 besøgte i Lübeck under 
den store årlige kirkemusikfestival Abendmusiken i november og december. Denne 
kantate-stil har sin oprindelse i 1600-tallets italienske madrigal med dens mange bil-
ledskabende musikalske effekter, men også i den for tiden udbredte stil bland særligt 
tyske organister, stylus phantasticus, som er karakteriseret ved dens improviserede 
og idérige form med talrige spontane indfald.

I originalmanuskriptet til Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir angiver Bach, at kanta-
ten er skrevet på bestilling af Georg Christian Eilmar, der fungerede som ærkediakon 
ved Mülhausen-kirken Beata Mariae Virginis. Det er plausibelt, at kantaten kan være 
blevet bestilt med henblik på opførelse ved en pønitense-gudstjeneste i en af Müh-
lhausens hovedkirker til minde for ofrene for den katastrofale brand, som hærgede 
byen 29. maj 1707. Kantaten kan altså meget vel have haft sin førsteopførelse i løbet 
af sommeren eller efteråret samme år.

Med henblik på pønitensen (at sone en synd eller skyld) er tekstvalget til kantaten 
faldet på Valfartssangen fra Psalmernes bog, 130. Hertil er valgt to vers fra Bartho-
lomäus Ringwaldts pønitensesalme Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (1588), der 
høres som cantus firmus i kantates to arier. Helt i tråd med tidens stil er kantaten fra 
Bachs side tænkt som ét langt sammenhængende forløb, snarere end som adskilte 
satser, som vi kender det fra Bachs senere kantater. Kun tenorens arie med cantus 



firmus-ledsagelse er i manuskriptet omkranset af dobbeltstreger. Og dog er kantaten 
inddelt i en lang række på hinanden følgende afsnit, som repræsenterer hvert tekstled 
med nye musikalske idéer, taktarter og tempobetegnelser. Det resulterer i en tilsyne-
ladende formløs struktur, der adskiller sig markant fra den mere konforme opbygning 
af kantaterne, som kendetegner den senere del af Bachs produktion. Således åbner 
Bach kantaten med en sørgmodig fransk-inspireret Adagio i 3/4, som snart bliver 
fulgt af en Vivace i 4/4, og igen bliver fulgt af Andante, Adagio og Largo. Tenor-arien 
skiller sig ud ved at være noteret i 12/8 og uden tempoangivelse, inden kantatens af-
sluttende sekvens af forløb i Adagio, un poco Allegro, Adagio, Allegro og Adagio. Også 
satsteknikkerne varierer Bach hyppigt, med snart homofone blokke, snart solistiske 
indfald, snart længere polyfone afsnit og sekvenser og slutteligt en større anlagt fuga. 
Dette alt sammen med afvekslende orkestreringen, med solistiske afsnit for violin 
og obo, afsnit helt uden orkesterledsagelse, colla parte-afsnit og afsnit med det fulde 
instrumentalensemble i en selvstændig akkompagnerende rolle.

Kantaten vidner om den 22-årige Bachs eksperimenterende og grænsesøgende na-
tur, som i kombination med hans håndværksmæssige fundering og dybe geni resulte-
rer i en kantate, der sprudler af ungdommelig vitalitet.

Jakob Bloch Jespersen

Christiane Mariane von Ziegler, f. Romanus
Christiane Mariane Romanus blev født ind i en indflydelsesrig patriciansk familie, 
hvis medlemmer bestred centrale 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.



Våg! bed! bed! våg!
    vær beredt
    altid
    til Herlighedens Herre
    gør en ende på denne Verden.
   

I skal ængstes, I forstokkede syndere!
En dag bryder frem,
som ingen kan undslippe;
Han iler og vil tugte dig strengt,
O, syndige slægt
til evig pine.
Men for jer udvalgte Guds børn,
er dagen begyndelsen til sand glæde.
Frelseren henter jer,
når alt styrter sammen,
op for sit åsyn;
Frygt derfor ikke!
   

Hvornår kommer dagen, hvor vi 
drager ud fra denne verdens Ægypten?
Ak, lad os snart flygte fra Sodom,
før ilden overfalder jer!
Vågn, I sjæle, op fra sikkerhed
og tro på, at det er den sidste tid!

BWV 70 »Wachet! betet! betet! wachet!«
Første del

1. Kor

Wachet! betet! betet! wachet!
    Seid bereit
    Allezeit,
    Bis der Herr der Herrlichkeit
    Dieser Welt ein Ende machet.
   

2. Recitativ B

Erschrecket, ihr verstockten Sünder!
Ein Tag bricht an,
Vor dem sich niemand bergen kann:
Er eilt mit dir zum strengen Rechte,
O! sündliches Geschlechte,
Zum ewgen Herzeleide.
Doch euch, erwählte Gotteskinder,
Ist er ein Anfang wahrer Freude.
Der Heiland holet euch,
wenn alles fällt und bricht,
Vor sein erhöhtes Angesicht;
Drum zaget nicht!
   

3. Arie A

Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Aus dem Ägypten dieser Welt?
Ach! lasst uns bald aus Sodom fliehen,
Eh uns das Feuer überfällt!
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit
Und glaubt, es ist die letzte Zeit!
   

PROGRAM
 

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



4. Recitativ T

Auch bei dem himmlischen Verlangen
Hält unser Leib den Geist gefangen;
Es legt die Welt durch ihre Tücke
Den Frommen Netz und Stricke.
Der Geist ist willig,
doch das Fleisch ist schwach;
Dies presst uns aus ein jammervolles Ach!
   

5. Arie S

Lasst der Spötter Zungen schmähen,
Es wird doch und muss geschehen,
Dass wir Jesum werden sehen
Auf den Wolken, in den Höhen.
Welt und Himmel mag vergehen,
Christi Wort muss fest bestehen.
Lasst der Spötter Zungen schmähen;
Es wird doch und muss geschehen!
   

6. Recitativ T

Jedoch bei dem unartigen Geschlechte
Denkt Gott an seine Knechte,
Dass diese böse Art
Sie ferner nicht verletzet,
Indem er sie in seiner Hand bewahrt
Und in ein himmlisch Eden setzet.
   

7. Koral

Freu dich sehr, o meine Seele,
Und vergiss all Not und Qual,
Weil dich nun Christus, dein Herre,
Ruft aus diesem Jammertal!
Seine Freud und Herrlichkeit
Sollt du sehn in Ewigkeit,
Mit den Engeln jubilieren,
In Ewigkeit triumphieren.

Også ved længslen efter Himlen
holdes vi fanget af krop og ånd;
lumskt lægger Verden snarer og fælder
ud for de fromme.
Ånden er villig,
men kødet svagt,
det presser et jamrende "AK" ud af os.
   

Lad de. der spotter, bruge hånende ord,
det må og vil dog ske,
at vi skal se Jesus
på skyen, i det Høje.
Jord og himmel kan forgå,
men Kristi Ord skal fast bestå.
Lad de, der spotter, bruge hånende ord;
Det må og vil dog ske.
   

Dog, hos denne umulige slægt
tænker Gud på Sine børn
så den onde slægt
ikke sårer dem yderligere,
idet Han bevarer dem i sin Hånd
og bringer dem til et himmelsk Eden.
   

Glæd dig inderligt, o min sjæl
og glem al nød og kval,
fordi Kristus, din Herre, nu 
kalder dig ud af denne jammerdal!
Du skal i evighed se
Hans Glæde og Herlighed,
juble med englene
og triumfere i Evighed.



Løft jeres hoveder højt
og vær trøstet, I fromme,
med jeres sjæle i fuldt flor!
    I skal grønnes i Eden,
    for at tjene Gud i evighed.

Ak, skal ikke denne store dag,
verdens undergang
og basunernes gjalden,
det utrolige sidste slag,
dommerens udtalte ord,
Helvedsgabets åbne porte
vække stor tvivl
og angst i mit sind,
som det syndens barn,
jeg er?
Men, for min sjæl
går et glædens skin, et trøstens lys op.
Frelseren kan ikke skjule sit hjerte,
så tilgivelse bryder frem.
Hans nådes arm forlader mig ikke,
altså, da slutter mit livsløb med glæde.

Du saligste, opkvikkende dag,
før mig til dine boliger!
Drøn og larm, du sidste slag,
jord og himmel gå til grunde!
Jesus fører mig til stilhed,
til stedet, hvor lyst og glæde fylder alt.

Ikke verden, ikke Himlen
længes min sjæl efter.
Jesus ønsker jeg og Hans lys,
der har forsonet mig med Gud
og friet mig for dommen.
Min Jesus slipper jeg ikke.

Anden del
8. Arie T

Hebt euer Haupt empor
Und seid getrost, ihr Frommen,
Zu eurer Seelen Flor!
    Ihr sollt in Eden grünen,
    Gott ewiglich zu dienen. 

9. Recitativ B
Ach, soll nicht dieser große Tag,
Der Welt Verfall
Und der Posaunen Schall,
Der unerhörte letzte Schlag,
Des Richters ausgesprochne Worte,
Des Höllenrachens offne Pforte
In meinem Sinn
Viel Zweifel, Furcht und Schrecken,
Der ich ein Kind der Sünden bin,
Erwecken?
Jedoch, es gehet meiner Seelen
Ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf.
Der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen,
So vor Erbarmen bricht,
Sein Gnadenarm verlässt mich nicht.
Wohlan, so ende ich mit Freuden meinen Lauf.

10. Arie B
Seligster Erquickungstag,
Führe mich zu deinen Zimmern!
Schalle, knalle, letzter Schlag,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
An den Ort, da Lust die Fülle.   

11. Koral
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
Meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch ich und sein Licht,
Der mich hat mit Gott versöhnet,
Der mich freiet vom Gericht,
Meinen Jesum lass ich nicht.



Læsning: Matthæus 25, 31-46

Fællessalme DDS 685 (synges stående):

1   Vor Gud er idel kærlighed,
i ham vil jeg forblive,
hans liv i mig da bliver ved,
han vil mig også give
fuld tro og trøst;
basunens røst
den gør mig ej forskrækket
på dommedag,
fordi min sag
er alt med nåde dækket.

2   Jeg Gud vil elske inderlig
og vil for intet frygte
og ej med sorrig pine mig,
om mig al verden trykte;
op, sjæl, og bed,
at kærlighed
til Gud i dig kan brænde,
og at du så
din næste må
al gunst og godt tilvende.

Prædiken

3   Thi hvo, som siger, at han ret
kan elske Gud af hjerte,
og har sin broder dog forgæt1

i armod, nød og smerte,
han lyver slemt
og har forglemt,
at Gud han elskes ikke,
hvor arme må
utrøstet gå
og øjets tårer drikke.

4   O Gud, din kærlighed optænd,
og lad din Ånd det gøre,
og kraftig nåde til mig send,
jeg så mit liv kan føre,
at når jeg må
til graven gå,
jeg dør da til mit bedste
i hjertens fred
og kærlighed
til dig og til min næste!
1 Joh 4,16-21, Thomas Kingo 1699.
1 glemt
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I skal klynke og klage,
men Verden vil glæde sig.
I vil være bedrøvede,
men jeres bedrøvelse
skal vendes til glæde.
   

Hvem ville ikke gå klagende til grunde,
når den højt elskede rives bort fra jer?
Sjælenes frelse,
sårede hjerters tilflugt,
tag jer ikke af jeres smerter.
   

Ingen anden læge er at finde,
om jeg så søger i hele Gilead;
Hvem helbreder mine synders sår,
når ingen har en balsam?
Skjuler Du dig, må jeg dø,
forbarm Dig, ak, hør dog!
Du søger jo ikke mit fordærv,
Velan, da håber mit hjerte stadigt.
   

Du vil efter angsten
også vederkvæge mig igen.
Derfor vil jeg gøre mig klar til din genkomst.
Jeg stoler på forjættelsens ord,
at min bedrøvelse 
skal vendes til glæde.

BWV 103 »Ihr werdet weinen und heulen«

1. Kor & Arioso B

Ihr werdet weinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen.
Ihr aber werdet traurig sein.
Doch eure Traurigkeit
soll in Freude verkehret werden.
   

2. Recitativ T

Wer sollte nicht in Klagen untergehn,
Wenn uns der Liebste wird entrissen?
Der Seelen Heil,
die Zuflucht kranker Herzen
Acht nicht auf unsre Schmerzen.
   

3. Arie A

Kein Arzt ist außer dir zu finden,
Ich suche durch ganz Gilead;
Wer heilt die Wunden meiner Sünden,
Weil man hier keinen Balsam hat?
Verbirgst du dich, so muss ich sterben.
Erbarme dich, ach, höre doch!
Du suchest ja nicht mein Verderben,
Wohlan, so hofft mein Herze noch.
   

4. Recitativ A

Du wirst mich nach der Angst
auch wiederum erquicken;
So will ich mich zu deiner Ankunft schicken,
Ich traue dem Verheißungswort,
Dass meine Traurigkeit
In Freude soll verkehret werden.



   

5. Arie T

Erholet euch, betrübte Sinnen,
Ihr tut euch selber allzu weh.
Lasst von dem traurigen Beginnen,
Eh ich in Tränen untergeh,
Mein Jesus lässt sich wieder sehen,
O Freude, der nichts gleichen kann!
Wie wohl ist mir dadurch geschehen,
Nimm, nimm mein Herz zum Opfer an!
   

6. Koral

Ich hab dich einen Augenblick,
O liebes Kind, verlassen;
Sieh aber, sieh, mit großem Glück
Und Trost ohn alle Maßen
Will ich dir schon die Freudenkron
Aufsetzen und verehren;
Dein kurzes Leid soll sich in Freud
Und ewig Wohl verkehren.

Bøn & Velsignelse

   

Kom til kræfter, mismodige tanker,
I gør jer selv alt for ondt.
Forlad den bedrøvelige begyndelse,
før jeg går til i tårer;
Min Jesus kommer igen til syne,
o, uforlignelige glæde!
Hvor det bekommer mig godt,
Så tag da imod mit hjerte som offer!
   

Jeg forlod dig et øjeblik,
du kære barn;
men se, se med stor glæde
og trøst over al måde,
vil jeg krone dig med glæden
og ære dig,
din korte lidelse vil vendes
til glæde og evigt godt.
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Fællessalme DDS 496 (synges stående):

1   Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender,
bøj nådig øret ned til mig,
hør bønnen, jeg opsender!
Thi om du ville se derpå,
hvad synd og uret vi begå,
da måtte vi fortabes.

2   Hos dig jo nåde gælder kun,
af den du synd tilgiver,
thi ren og hellig i sin grund
vor gerning aldrig bliver.
Hvo kan, o Gud, for dig bestå?
Enhver for dommen skælve må
og ty hen under nåden.

3   Derfor på Gud og ej på mig
jeg alt mit håb vil bygge,
mit hjerte skal husvale sig
udi hans nådes skygge;
den blev mig tilsagt ved hans ord,
det er min trøst, på det jeg tror,
deri mig intet rokker.

4   Og vared det til aftenstund,
ja natten ud, til morgen,
så skal mit hjerte ingenlund
fortvivle dog i sorgen;
men som det rette Israel,
der læsket blev af Åndens væld,
jeg bier på min Herre.

5   Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.

Sl 130
Martin Luther 1524. (Dansk 1528).
Peder Hjort 1843.
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Fra det Dybe råber jeg, Herre, til Dig.
Hør min stemme,
lad dine ører mærke
min bønfaldende stemme.
   

Du vil altså, Herre, tilregne synder,
hvem vil bestå?
Forbarm Dig over min last af synder,
Tag den ud af mit hjerte,
for Du har gjort bod for den
på Korset i dødens smerte,
for hos Dig er tilgivelsen,
så man frygter Dig.
Lad mig ikke i stor smerte
gå under i mine synder
og dermed evigt svigte.
   

Jeg venter på Herren,
min sjæl venter,
og jeg håber på Hans ord.

BWV 131 »Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir«

1. Kor

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme,
lass deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens!
   

2. Arioso B & Koral S

So du willst, Herr, Sünde zurechnen,
Herr, wer wird bestehen?
Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Denn bei dir ist die Vergebung,
dass man dich fürchte.
Auf dass ich nicht mit großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.
   

3. Kor

Ich harre des Herrn,
meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort.



4. Arie T & Koral A

Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.
Und weil ich denn in meinem Sinn,
Wie ich zuvor geklaget,
Auch ein betrübter Sünder bin,
Den sein Gewissen naget,
Und wollte gern im Blute dein
Von Sünden abgewaschen sein
Wie David und Manasse.
   

5. Kor

Israel hoffe auf den Herrn;
denn bei dem Herrn
ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen
aus allen seinen Sünden.

Min sjæl venter på Herren,
fra den ene morgenvagt til den anden.
Og fordi jeg jo i min sjæl,
som jeg før beklagede,
også er en bedrøvet synder,
som har samvittighedsnag 
ville jeg gerne være blevet vasket
ren for synd i Dit blod
som David og Manasse.
   

Israel håber på Herren, 
for hos Herren er der nåde
og stor forløsning.
Og han vil forløse Israel
og alle dets synder.

Oversættelser: Bente Marie Braarud
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Lars Baunkilde    violone
Christian Dehn Bang    orgelpositiv

Sandra Skov Fallesen    projektmanager

Tak til:

Københavns Musikudvalg
Den Bøhmske Fond
Augustinus Fonden

William Demant Fonden
Louis-Hansen Fonden

Dansk Organist og Kantor Samfund
Vesterbro Lokaludvalg

Nordea-fonden
Toyota Fonden

enghavebarok.dk    facebook.com/enghavebarok    folkekirken-vesterbro.dk


