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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Juleoratoriet, BWV 248, kantate IV-VI 
 
  IV Fallt mit Danken, fallt mit Loben 
   (nytårsdag/Kristi omskærelsesfest) 
        
  V Ehre sei dir, Gott, gesungen  
    (1. søndag efter nytår) 
 
  VI Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben 
   (helligtrekonger) 
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Juleoratoriet II
Musikken

Johann Sebastian Bachs Juleoratorium er et af hans mest omfattende 
værker, og det har en central placering i europæisk musik. Sådan har 
det nu ikke været altid, for det er faktisk et værk, der temmelig sent blev 
genopdaget.

Juleoratoriet er i seks dele, og da Bach selv opførte musikken i 1734, 
foregik det over seks dage. Her i Koncerthuset vil vi i år lade Juleoratoriet 
IIndramme julen, så de tre første dele opføres ved adventstidens 
begyndelse og de tre sidste dele efter helligtrekonger. 

STORVÆRK I SEKS DELE

Hver af Juleoratoriets seks dele er en selvstændig kantate, som indgik 
i juledagenes gudstjenester. Teksten er uddrag af Lukasevangeliet og 
Matthæusevangeliet, suppleret med salmer og forskellige poetiske vers. 

Musikalsk set er Juleoratoriet sammensat af forskellige satstyper. Der er 
koraler (dvs. salmer), recitativer (fortællende talesang til Bibelens ord), 
arier, duetter, korsatser og i nogle tilfælde forspil eller mellemspil. 

Bach opførte Juleoratoriet II Leipzig, hvor han var organist og kantor ved 
to af byens kirker. Man kunne tro, at så vidunderlig musik ville være en 
født succes, og at byens borgere straks ville kræve en genopførelse. Men 
det skete ikke – der gik 123 år, før nogen hørte Juleoratoriet IIgen! Man 
kan ryste på hovedet af den ’brug og smid væk’-indstilling, men Bach selv 
var vant til at producere nyt hele tiden, og hverken han eller menigheden 
kendte til idéen om, at bestemte musikværker skal opføres år efter år.

Til gengæld besad Bach en anden indstilling, der siden gik tabt, nemlig at 
det var helt i orden at genbruge musik til nye formål. Meget af musikken 
i Juleoratoriet tog han fra sine egne tidligere kompositioner. Først og 
fremmest genbrugte han satser fra nogle kantater, han havde skrevet til 
festlige begivenheder ved det sachsiske hof. De satser fik ny tekst og indgik 
derefter som julemusik i det store oratorium.

Af Jens Cornelius 

Ingen jul uden  
Juleoratoriet!

Tekstudvalget til 

Juleoratoriet lavede 

Bach sandsynligvis 

sammen med sin 

faste tekstforfatter 

Christian Friedrich 

Henrici (1700-1764) 

med kunstnernavnet 

Picander.
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Juleoratoriet II
Musikken

EN LANGSOM GENOPDAGELSE

Da man i 1800-tallet begyndte at genopdage Bachs musik, regnede man 
ikke Juleoratoriet for særlig vigtigt. Man mente ikke, at ’genbrugt’ musik 
var ligeså værdifuld som nyskrevet. Først i 1855 blev Juleoratoriet udgivet 
på noder, og to år efter opførte man i Berlin for første gang det samlede 
værk. Dog med ganske mange forkortelser, for man syntes, opgaven var 
uoverkommelig stor for både medvirkende og publikum.

Indtil for bare et par generationer siden var Juleoratoriet stadig et sjældent 
værk. Den første komplette pladeindspilning blev lavet så sent som i 1950, 
og Juleoratoriets danske gennembrud kom først, da DR SymfoniOrkestret 
og DR Radiokoret opførte det i 1959 under ledelse af dirigenten Rafael 
Kubelik. Radioen var blevet udbredt over hele landet, og nu kunne alle 
danskere høre Bachs store juleværk i dets fulde omfang.  

KANTATE IV: FALLT MIT DANKEN, FALLT MIT LOBEN

4. del af Juleoratoriet er skrevet til at blive opført nytårsmorgen. Ikke fordi 
nytår er en bibelsk helligdag, men fordi denne dag falder på helligdagen 
Kristi omskærelsesfest, som fandt sted otte dage efter fødslen. Ved samme 
lejlighed blev barnet givet navnet Jesus.

Den ydre handling i kantate nr. 4 er altså ret begrænset, og forløbet er præ-
get af ro og refleksioner. Men også af klanglige grunde skiller kantate nr. 4 
sig ud, for det er den eneste af de seks, hvor der medvirker horn i orkestret. 
Hornene høres med pragtfuld virkning i åbningskoret Fallt mit Danken, 
fallt mit Loben.

Den nok mest kendte del af kantate nr. 4 er den såkaldte ’ekkoarie’, Flösst, 
mein Heiland. Det er en arie for sopran, hvor en ekstra sopran gentager  
slutningen af fraserne som et ekko, der svarer. Solosopranen følges 
 desuden af en obo, der laver ekkovirkninger, og oboen skal ovenikøbet 
også lave ekko til sig selv. 

Lige så spektakulær er tenorens arie Ich will nur dir zu Ehren leben, hvor 
sangeren er ledsaget af to violiner. De spiller en hurtig, imiterende duet, 
der mest af alt minder om en sats fra en dobbeltkoncert. Der er stor flugt 
over musikken, som da også oprindeligt blev skrevet af Bach til hans 
Herkules-kantate og ordene ”På mine vinger skal du svæve”.

Kantate nr. 4 opførte 

Bach nytårsmorgen 

1735 i Thomaskirken og 

samme eftermiddag i 

Leipzigs Nikolajkirke.
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Juleoratoriet II
Musikken

KANTATE V: EHRE SEI DIR, GOTT, GESUNGEN

De to sidste dele af Juleoratoriet drejer sig om de hellige tre kongers besøg 
i Bethlehem. Kantate nr. 5 begynder med et jublende åbningskor, Ehre 
sei dir, Gott, gesungen. Det er en af de få korsatser i oratoriet, som Bach 
nykomponerede til værket. Tonearten er den lyse A-dur, og indledningen 
med de hurtige løb og høje toptoner kunne dårligt være mere brillant.

De hellige tre konger søger efter jødernes nyfødte konge. Bach sammenfletter 
den bibelske handling med tilhørerens indre stemme, når han lader en 
altsanger svare på de hellige tre kongers spørgsmål: ”Find ham i mit bryst, 
her bor han. Hvor lyst og klart er dit skær, elskede Jesus!” Modstillingen af 
lys og mørke går gennem hele denne kantate.

De stjernetydende vismænd opfatter Jesus som en lysende stjerne, og den 
efterfølgende arie om at Jesus skal oplyse, bliver passende sunget af den 
mørke bas. ”Dit ord skal være den lysende kerte i alle mine gerninger”, 
synger han. Herodes, derimod, bliver rystet ved budskabet, og det viser 
Bach med et skælvende akkompagnement til evangelistens fortælling.

Sidst i kantaten har Bach placeret en usædvanlig terzet (en arie for tre 
stemmer), hvor sopranen og tenoren repræsenterer de længselsfulde 
troende, der venter på Jesus, mens alten med moderlig ro og inderlig styrke 
forklarer dem, at han allerede er kommet.

Kantate nr. 5 blev opført af 

Bach ved den almindelige 

søndagsgudstjeneste i 

hans egen Thomaskirke  

2. januar 1735.
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Juleoratoriet II
Musikken

KANTATE VI: HERR, WENN DIE STOLZEN FEINDE SCHNAUBEN

Juleoratoriet slutter som det begyndte, nemlig i D-dur og med festlige 
trompeter og pauker. Trompeterne har en ekstra funktion som 
kampsignal, for i det overvældende åbningskor kalder de til oprustning 
mod troens fjender.

Den forskrækkede Herodes fortæller, at han også vil komme og tilbede 
Jesus, men falskheden afvises straks, på tilhørernes vegne, i sopranens 
efterfølgende recitiativ. Sopranen fortsætter med en retorisk arie om 
Guds magtfulde hånd, der med blot et vink kan ændre begivenheders 
gang. Rytmisk set er arien fuld af forskudte betoninger, der symboliserer 
Vorherres indgreb.

De hellige tre konger ankommer til stalden, og koret synger julesalmen Ich 
steh an deiner Krippen hier (melodien er i Danmark kendt som Hvad kan 
os komme til for nød). Nu er Jesus i deres hjerter. Det synger tenoren først i 
et meget udtryksfuldt recitativ og derefter i oratoriets sidste arie, Nun mögt 
ihr stolzen Feinde schrecken. Ingen fjender kan længere skabe frygt i os! 
 
Bach slår den pointe fast i det allersidste recitativ, hvor de fire solister 
på skift tager ordet. Og hele menigheden stemmer i med den afsluttende 
koral, som Bach udsmykker til et storslået koncertformat med trompetsolo.  

Kantate nr. 6 blev 

opført af Bach på 

helligtrekongersdag, 

6. januar 1735, først 

i Thomaskirken 

og derefter i 

Nikolajkirken.
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Juleoratoriet II
Dirigent
Den hemmelige messe
Dirigent

Siden sæsonstart i 2014 har DR VokalEnsemblets chefdirigent
været Marcus Creed – en dirigent, der er rundet af den
hæderkronede, engelske kortradition og i dag tilhører den
europæiske elite af kordirigenter.

Marcus Creed er født i Eastbourne, Sussex, og begyndte
studietiden ved universiteterne Christ Church og King’s College
i Oxford efterfulgt af Guildhall School of Music i London.
Efter dirigenteksamen flyttede Creed i 1976 til Tyskland, først
som korinstruktør ved Deutsche Oper Berlin og siden bl.a.
som kunstnerisk leder af RIAS Kammerkor, med hvem han
har indspillet en række internationalt lovpriste cd’er. Siden
1998 har Creed været professor i direktion ved Hochschule
für Musik i Köln, og siden 2003 har han haft ledelsen af SWR
Vokalensemble Stuttgart, som er Sydvesttysklands pendant til
DR VokalEnsemblet.

”Jeg søger den højest mulige fuldkommenhed i fortolkning og 
udførelse af musikken. Men det vigtigste for mig er at forsøge 
at gøre livet mere interessant for mit publikum”, har Marcus 
Creed sagt. Hans hjerte banker især for den nyere musik og for 
at introducere publikum for den guldgrube af musikoplevelser, 
der ligger gemt også i de mere komplekse moderne værker. I sine 
første sæsoner med DR VokalEnsemblet er det lykkedes at få 
entusiastiske publikums- og anmelderreaktioner på koncerter 
med musik af bl.a. Ligeti, Messiaen og Nono såvel som Gade, Carl 
Nielsen, Sibelius, Pärt, Martinu og Bachs Messe i h-mol.

Foto: Agnete Schlichtkrull

Chefdirigent

Marcus Creed 
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Sopranen Carolyn Sampson er en af Englands kendteste og mest 
alsidige sopraner. Hun er specialist i barokmusik, men synger 
også musik helt op til vores tid – både på operascener, i koncert-
sale og på en imponerende vifte af cd-indspilninger.

I Storbritannien har Carolyn Sampson haft en lang række roller 
på bl.a. English National Opera, Scottish Opera og den  berømte 
Glyndebourne Festival. Som koncertsanger er hun en hyppig 
solist på The BBC Proms og i Wigmore Hall, og hun har optrådt 
med alle Englands førende symfoniorkestre og barok ensembler.

Udenfor England har Carolyn Sampson optrådt på en række for-
nemme operascener – særligt i Frankrig – og med symfoni orkestre 
i hele Europa og USA. Blandt de kendteste kan nævnes Leipzig 
Gewandhaus Orkester, Concertgebouw Orkestret, San Francisco 
Symfonikerne og Boston Symfonikerne. 

Carolyn Sampson har været solist på en lang række cd-indspil-
ninger for førende klassiske selskaber. Hun medvirker bl.a. på 
Deccas prisbelønnede indspilning af Bachs  Juleoratorium med 
Leipzig Gewandhaus Orkester og dirigenten Richard Chailly, 
og også hendes indspilninger af moderne mesterværker som 
Stravinskijs Les Noces og Poulencs Stabat Mater har vundet 
udmærkelser i førende klassiske tidsskrifter som Gramophone, 
BBC Music Magazine og Classica.

De seneste par år har Carolyn Sampson udgivet to spændende 
solo-albums med sin faste pianist, Joseph Middleton. Albummet 
Fleurs fra 2015 præsenterer sange med blomster som tema af 
komponister fra Purcell til Britten, mens A Verlaine Songbook fra 
2016 samler sange til tekster af den franske digter Paul Verlaine. 

Juleoratoriet II
Solister

Sopran

Carolyn Sampson

Fotograf: Marco Borggreve
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Den tyske mezzosopran Sophie Harmsen er mere international 
end de fleste. Hun er født i Canada, uddannet i Sydafrika og har 
de sidste ti år boet i Berlin. Det omrejsende liv skyldes hendes 
diplomatforældre, der blev udsendt rundt om i verden og tog 
deres børn med sig.

Sophie Harmsen begyndte karrieren i Cape Town, hvor hun bl.a. 
sang  mezzosopranernes kendte ’bukseroller’ som Cherubino 
i Mozarts Figaros Bryllup og Prins Orlowsky i Johann Strauss’ 
Flagermusen. Efter at have slået sig ned i Europa har hun fået 
en flot karriere, der udvikler sig år for år. Hun optræder med 
berømte dirigenter og ved store festivaler som f.eks. Salzburg 
Festspillene og Bachfestivalen i Leipzig.

I dag er Sophie Harmsen særligt optaget af musikken fra 1600- og 
1700-tallet. Hun optræder ofte med barokensembler som Anima 
Eterna og Concerto Köln, og hun engageres til operaopsætninger 
– især Mozarts operaer – af nogle af de førende dirigenter inden for 
tidlig musik. Sidste sæson turnerede hun med Mozarts Cosi fan tutte, 
dirigeret af René Jacobs, og hun sang partiet som Annio i Mozarts 
Titus på Teatro Real i Madrid, dirigeret af Christophe Rousset.

I denne sæson synger hun bl.a. Mozarts Messe i c-mol i 
Amsterdams Concertgebouw, Mozarts Requiem med dirigenten 
Ivan Fischer, Schuberts store Messe i Es-dur dirigeret af Philippe 
Herreweghe og Bachs Messe i h-mol i sin fødeby Montreal.

Sophie Harmsen kan også opleves som solist med  
traditionelle symfoniorkestre, bl.a Gewandhaussorkestret,  
Israel Filharmonikerne og i aften for første gang med  
DR SymfoniOrkestret. 

Fotograf: Tatjana Dachsel

Juleoratoriet II
Solister

Mezzosopran

Sophie Harmsen
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”En af de mest interessante og markante Bach-tenorer i sin 
generation” har tidsskriftet Gramophone for nylig kaldt den unge 
engelske tenor Thomas Hobbs, som har rollen som evangelist 
i aftenens opførelse af Juleoratoriet. De virtuose tenorpartier 
i Bachs oratorier er virkelig Thomas Hobbs speciale, og han 
er en efterspurgt evangelist blandt nogle af verdens førende 
barokensembler.

Thomas Hobbs er født i Exeter og er uddannet på Royal 
College of Music og Royal Academy of Music i London. Lige 
fra  begyndelsen af sin karriere har han specialiseret sig i tidlig 
 musik, og han optræder flittigt som solist med ensembler som 
The Academy of Ancient Music, Dunedin Consort, Akademie für 
Alte Musik Berlin og koret ved King’s College, Cambridge. 

Thomas Hobbs’ slanke tenorstemme er ideel til den tidlige 
musik, men han har også vundet anerkendelse for sine 
 fortolkninger af romantiske Lieder af Schubert, Schumann og 
Hugo Wolff samt nyere sange af komponister som Vaughan 
Williams og Brett Dean. På operascenen spænder hans roller 
fra Monteverdis Odysseus’ Hjemkomst over Mozart-operaer til 
titelpartiet i Brittens Albert Heering.

Denne sæson skal Thomas Hobbs optræde med så forskellige 
orkestre som Det Australske Kammerorkester, Israel Camerata, 
Milano Symfonikerne, La Chapelle Harmonique, Dunedin 
Consort og Det Hollandske Bach-selskab. Hans stemme kan også 
høres på cd, hvor han fortrinsvis har indspillet musik af Bach 
og Händel, men han medvirker også i en indspilning af Mozarts 
Requiem, som i 2014 vandt en Gramophone Award som årets 
bedste kor-udgivelse.

Juleoratoriet II
Solister

Tenor

Thomas Hobbs

Fotograf: Benjamin Ealovega
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Barytonen André Morsch er fra Tyskland, hvor han er solist 
ved Operaen i Stuttgart. Han er uddannet i Østrig og Holland. 
I begyndelsen af sin karriere fokuserede han på liedsang, 
men siden 2011 har han sunget på Operaen i Stuttgart, en af 
Tysklands førende operascener.

I Stuttgart har han sunget Mozarts store barytonpartier som 
fuglefængeren Papageno i Tryllefløjten, tjeneren Leporello i 
Don Juan og titelrollen i Figaros bryllup. Og så har han i flere 
opsætninger sunget rollen som Harlekin i Richard Strauss’ 
opera Ariadne på Naxos. I denne sæson medvirker han i bl.a. 
Donizettis opera Don Pasquale og Offenbachs komedie Orfeus i 
Underverdenen.

Et område, André Morsch har dyrket ved siden af det gængse 
klassiske repertoire, er barokopera, og han har medvirket i 
genopdagelser af operaer af Händel, Lully og Rameau. Allerede 
meget tidligt i karrieren optrådte han med det fornemme franske 
barokensemble Les Arts Florissants, og siden har han arbejdet 
med nogle af tidens førende barokdirigenter.

I oratorier er det typisk en baryton (en lidt højere basstemme), 
man bruger som bassolist, og André Morsch synger hele det 
centrale repertoire af oratorier, f.eks. Bachs Johannes- og 
Matthæuspassion, Mozarts Requiem, Skabelsen af Haydn 
og Brahms’ Ein deutsches Requiem. I den sammenhæng 
har han optrådt med nogle af Europas bedste orkestre, bl.a. 
Concertgebouw Orkestret i Amsterdam og Gewandhaus 
Orkestret i Leipzig.

Fotograf: Marco Borggreve

Juleoratoriet II
Solister

Baryton

André Morsch 
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Juleoratoriet II
DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblet fejrer i år 10-årsjubilæum som DR’s kammerkor 
med 18 professionelle klassiske sangere, som alle kan optræde 
solistisk. ”Samtlige sangere i DR VokalEnsemblet gløder – både 
hver for sig og sammen,” som en anmelder har formuleret det. 

DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra 
middelaldermusik over barok og romantik til danske sange 
og helt nyskrevne værker. Mange store danske og europæiske 
komponister har skrevet kormusik specielt til DR VokalEnsemblet, 
som er internationalt anerkendt for sin rene, nordiske klang. 

I sommeren 2017 var ensemblet på en stor koncertturné til 
Kina, hvor de optrådte for fulde huse i fem af landets vigtigste 
koncertsale, og flere af korets 10 CD-indspilninger har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, bl.a. den prestigefulde 
franske kritikerpris Diapason d’Or de l’Année, den tyske  
ECHO Award og to amerikanske GRAMMY®-nomineringer. 

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den 
levende kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger 
hver sæson koncerter i en række små og store danske kirker, 
og ensemblet deltager også i workshops og koncerter med 
lokale amatørkor. Når sangerne rejser ud i landet, er det med 
ønsket om at nå så bredt et publikum som muligt – ligesom alle 
danskere kan se med, når koret optræder i det daglige indslag 
Dagens Sang på DR K.

I sæsonen 2017-18 kredser DR VokalEnsemblets koncerter om et 
af menneskelivets store temaer: troen. Fra renæssancemesteren 
Palestrina over Bachs Juleoratorium til Frank Martins Messe 
for dobbeltkor og en moderne hyldest til troen af Peter Bruun. 
Samtidig fejrer DR VokalEnsemblet 500-året for Reformationen i 
flere forskellige koncertprogrammer, og sangerne medvirker også i 
en række af sæsonens store, symfoniske koncerter med  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret.

Sangerliste

DR VokalEnsemblet 
Sopran 
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen 
Malene Nordtorp 
Klaudia Kidon 
Astrid Kastensson Navarro-Alonso 

Alt 
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson 
Lone Selchau

Tenor 
Poul Emborg
Emil Lykke
Adam Riis 
Lars Pedersen 
Rasmus Gravers Nielsen

Bas 
Hans-Henrik Raaholt
Daniel Åberg
Rasmus Kure Thomsen
Johan Karlström 
Asger Lynge Petersen

drvokalensemblet.dk
facebook.com/vokalensembletDR
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Johann Sebastian Bach: 
Juleoratoriet 4.-6- del
 
Tekst: Lukas-evangeliet kap. 2 vers 21, 
Matthæus-evangeliet kap. 2 vers 1-12, 
koraler samt digte, der formentlig er skrevet af
Christian Friedrich Henrici (Picander); 
danske oversættelser: Forfatter ubekendt.

4. del

36.  Kor:
Knæl med tak og knæl med lov
ved den Højestes nådetrone.
Vor Guds søn
for jorden sig vil give,
frelser og forløser blive.
Vor Guds søn
fjendens vrede dæmper nu. 

37.  Recitativ; evangelist: 
Da otte dage var gået,
så han skulle omskæres,
fik han navnet Jesus,
som han var kaldt 
af engelen,
før han blev undfanget 
i moders liv.

Johann Sebastian Bach:   
Weihnachts-Oratorium  4.-6. del
 
Tekst: Lukas-evangeliet kap. 2 vers 21, 
Matthæus-evangeliet kap. 2 vers 1-12, 
koraler samt digte, der formentlig er skrevet af
Christian Friedrich Henrici (Picander)  

4. del

36.  Kor:
Fallt mit Danken, fallt mit Loben 
vor des Höchsten Gnadenthron! 
Gottes Sohn  
will der Erden  
Heiland und Erlöser werden,      
Gottes Sohn  
dämpft der Feinde Wut und Toben. 

37.  Recitativ; evangelist:
Und da acht Tage um waren, 
dass das Kind beschnitten würde, 
da ward sein Name genennet Jesus, 
welcher genennet war,  
von dem Engel  
ehe denn er im Mutterleibe  
empfangen ward.  

Juleoratoriet II
Tekster
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38.  Recitativ med koral; bas og kor:
Bas:  Immanuel, o süsses Wort! 
Mein Jesus heisst mein Hort, 
mein Jesus heisst mein Leben. 
Mein Jesus hat sich mir ergeben,
mein Jesus soll mir immerfort 
vor meinen Augen schweben. 
Mein Jesus heisset meine Lust, 
mein Jesus labet Herz und Brust.  
 
Kor:  Jesu, du mein liebstes Leben, 
meiner Seelen Bräutigam, 
der du dich vor mich gegeben 
an des bittern Kreuzes Stamm! 

Bas:  Komm, ich will dich mit Lust  
umfassen,    
mein Herze soll dich nimmer lassen, 
ach! so nimm mich zu dir!  
Auch in dem Sterben sollst du mir 
das allerliebste sein;  
in Not, Gefahr und Ungemach  
seh ich dir sehnlichst nach.  
Was jagte mir zuletzt   
der Tod für Grauen ein?  
Mein Jesus! Wenn ich sterbe,  
so weiss ich, dass ich nicht verderbe;  
dein Name steht in mir geschrieben, 
der hat des Todes Furcht vertrieben. 

39. Arie; sopran og ekko-sopran 
 (Christine Nonbo Andersen):
Flösst, mein Heiland, flösst dein Namen 
auch den allerkleinsten Samen  
jenes strengen Schreckens ein?  
Nein, du sagst ja selber nein, (nein). 
Sollt ich nun das Sterben scheuen?  
Nein, dein süsses Wort ist da!  
Oder sollt ich mich erfreuen?  
Ja, du Heiland sprichst selbst ja, (ja). 

38.  Recitativ med koral; bas og kor:
Bas:  Immanuel, o søde ord!
Min Jesus er min hyrde,
min Jesus er mit liv!
Ham at eje kan jeg kræve,
min Jesus skal bestandig
for mit øje svæve.
Min Jesus er nu al min lyst,
han vederkvæger dybt mit bryst. 

Kor:  Søde liv, min Jesus kære,
vil for sjælen brudgom være;
du har givet dig for mig,
du ved korset ofred’ dig. 

Bas:  Kom, jeg vil 
omfavne dig,
lade ej dig gå fra mig,
ak, så tag mig dog til dig.
I døden og du mig
det kæreste skal være.
I nød, i fare og besvær
længselsfuldt jeg på dig ser.
Hvorfor måtte jeg
for graven angst dog nære?
Du min Jesus! Når jeg dør,
helt på dig jeg lide tør.
Navnet dit står i mig skrevet,
har al dødens frygt bortdrevet. 

39. Arie; sopran og ekko-sopran 
 (Christine Nonbo Andersen):
Kan, min frelser, kan dit navn 
andet være end til gavn,
kunne frygt mig gøre bleg? 
Nej, du har sagt nej, (nej).
Skulle døden nu jeg sky?
Nej, dit søde ord jeg har!
Eller helt til glæden ty?
Ja, du, min frelser, siger ja, (ja). 
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40.  Recitativ og koral; bas og kor: 
Bas:  Velan! Kun dit navn
skal i mit hjerte være!
Henrykt således
navnet jeg bekender, 
min kærlighed til dig
i bryst og hjerte brænder.
Men, kæreste, sig mig,
hvordan lover jeg dig?
Hvordan takker jeg dig?

Kor:  Jesus, du min fryd og glæde,  
du mit håb, min skat og del,
min forløser og min frelser,
hyrde, konge, lys og sol, 
ak, kunne blot på værdig vis,
jeg synge, Jesus, dig min pris. 

41.  Arie; tenor:
Kun til din ære vil jeg leve,
min frelser, giv mig kraft og mod,
så hjertet ivrigt udretter sin dåd.
Styrk mig til  
med værdighed og tak
din nåde nu at prise. 

42.  Koral; kor: 
Jesus, døm du det, jeg gør,
Jesus, bliv du altid hos mig.
Dæmp drifterne, som det sig bør,
mit begær skal være dig.
Jesus, vær i mine tanker,
at den rette vej jeg vanker.  
   (Johann Rist)

5. del 

43.  Kor: 
Ære være dig, vor Fader! 
Hør vor lov og tak til dig! 
Juble må den hele jord,
glæden nu iblandt os bor;
til evig tid 
aldrig mer den os forlader,
må dine børn da ej fryde sig! 

40.  Recitativ og koral; bas og kor:
Bas:  Wohlan! Dein Name soll allein 
in meinem Herze sein.  
So will ich dich   
entzücket nennen,  
wenn Brust und Herz   
zu dir vor Liebe brennen.  
Doch, Liebster, sage mir:  
Wie rühm ich dich,   
wie dank ich dir?  

Kor:  Jesu, meine Freud und Wonne, 
Hoffnung, Schatz und Teil, 
mein Erlöser, Schutz und Heil,  
Hirt und König, Licht und Sonne! 
Ach, wie soll ich würdiglich,  
mein Herr Jesu, preisen dich?

41.  Arie; tenor:
Ich will nur dir zu Ehren leben,  
mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, 
dass es mein Herz recht eifrig tut! 
Stärke mich,   
deine Gnade würdiglich  
und mit Danken zu erheben.

42.  Koral; kor:
Jesus richte mein Beginnen,  
Jesus bleibe stets bei mir!  
Jesus zäume mir die Sinnen,  
Jesus sei nur mein Begier.  
Jesus sei mir in Gedanken,  
Jesu, lasse mich nicht wanken!  
   (Johann Rist)

5. del

43.  Kor:
Ehre sei dir, Gott, gesungen,  
dir sei Lob und Dank bereit’.  
Dich erhebet alle Welt,  
weil dir unser Wohl gefällt, 
weil anheut  
unser aller Wunsch gelungen,  
weil uns dein Segen so herrlich erfreut.  
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44.  Recitativ; evangelist: 
Da Jesus geboren war    
zu Bethlehem im jüdischen Lande 
zur Zeit des Königes Herodis,  
siehe, da kamen die Weisen   
vom Morgenlande gen Jerusalem  
und sprachen:   

45.  Kor og recitativ; kor og alt:
Kor:  Wo ist der neugeborne König  
der Juden? 
   
Alt:  Sucht ihn in meiner Brust,  
hier wohnt er, mir und ihm zur Lust. 
 
Kor:  Wir haben seinen Stern gesehen 
im Morgenlande  
und sind kommen, ihn anzubeten. 

Alt:  Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen, 
es ist zu eurem Heil geschehen!  
Mein Heiland, du , du bist das Licht, 
das auch den Heiden scheinen sollen, 
und sie, sie kennen dich noch nicht, 
als sie dich schon verehren wollen. 
Wie hell, wie klar muss nicht dein Schein, 
geliebter Jesu, sein!  

46.  Koral; kor:
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, 
die trübe Nacht in Licht verkehrt. 
Leit uns auf deinen Wegen,  
dass dein Gesicht  
und herrlichs Licht  
wir ewig schauen mögen!  
   (Georg Weissel)

47.  Arie; bas:
Erleucht auch meine finstre Sinnen,  
erleuchte mein Herze  
durch der Strahlen klaren Schein! 
Dein Wort soll mir die hellste Kerze 
in allen meinen Werken sein;  
dies lässet die Seele  
nichts Böses beginnen.

48.  Recitativ; evangelist:
Da das der König Herodes hörte, 
erschrak er   
und mit ihm das ganze Jerusalem.

44.  Recitativ, evangelist: 
Da nu Jesus var født 
i Betlehem i Judæa,
i kong Herodes’ dage,
se, da kom der nogle vismænd
fra Østerland til Jerusalem
og spurgte: 

45.  Kor og recitativ; kor og alt:
Kor:  Hvor er jødernes
nyfødte konge? 

Alt:  Søg ham i mit bryst, 
her bor han, mig til evig trøst!  

Kor:  Thi vi har set hans stjerne 
i Østen
og er kommet for at tilbede ham. 

Alt:  O held! I, som har stjernen skuet,
til eders frelse den har luet!
Min Jesus, du er lysets vej,
som også hedninger skal vandre; 
og de, som end dig kender ej,
vil alt dig ære som vi andre.
Hvor klart dit lys da skinne må,
som jordens børn skal nå!   

46.  Koral; kor:
Din glans alt mørket driver bort,
for lyset natten kom til kort.
Led os på dine veje,
at livet hist,
o Herre Krist,
vi evigt kunne eje! 
   (Georg Weissel)  

47.  Arie; bas:  
Lys op de mørke sanser for mig,  
lys op mit hjerte  
med din kærlighed så stor.  
Det klare lys i al min dåd
skal være mig dit ord,
som hjælper sjælen
til at finde sandheds vej.  

48.  Recitativ; evangelist: 
Men da kong Herodes hørte det,
blev han forfærdet,
og hele Jerusalem med ham. 
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49.  Recitativ; alt:
Hvorfor er I bange? 
Kan Jesu nærværelse 
fremkalde en frygt så stor? 
O, skulle I da ej 
nu føle glæden stor, 
da han jo lover dig og mig,
at han fornyer vor lykke, 
når han i os bor.  

50.  Recitativ; evangelist:
Han samlede alle folkets 
ypperstepræster og skriftkloge 
og søgte hos dem at få at vide, 
hvor Kristus skule fødes. 
Og de sagde til ham: 
I Betlehem i Judæa;
thi således er der skrevet
ved profeten: 
Og du, Betlehem i Judas land,
du er ingenlunde den mindste
blandt Judas herskere;
thi af dig skal der udgå 
en hersker,
som skal være hyrde
for mit folk Israel. 

51.  Terzet; sopran, alt, tenor:
Ak, hvornår er ventetiden omme? 
Ak, hvornår vil trøsten komme?
Ti, for han er jo på vej!
Jesus, ak, så kom til mig! 

52.  Recitativ; alt:
Min kæreste, han hersker allerede.
Et hjerte som elsker hans rige her, 
og som hans eget glædeligt nu er, 
det er nu Jesu trone og hans sæde. 

53.  Koral; kor:
Jeg ved, at mit hjertes kammer
ikke er en fyrstesal,
men et mørkt hul fyldt med jammer; 
dog, såsnart din nådestråle
nu skal skinne i det samme,
vil det synes fyldt med sol.

49.  Recitativ; alt:      
Warum wollt ihr erschrecken?  
Kann meines Jesu Gegenwart  
euch solche Furcht erwecken?  
O! solltet ihr euch nicht  
vielmehr darüber freuen,  
weil er dadurch verspricht,  
der Menschen Wohlfahrt   
zu verneuen!

50.  Recitativ; evangelist:
Und liess versammeln alle Hohepriester 
und Schriftgelehrten unter dem Volk 
und erforschete von ihnen,  
wo Christus sollte geboren werden. 
Und sie sagten ihm:  
Zu Bethlehem im jüdischen Lande; 
denn also stehet geschrieben  
durch den Propheten:  
Und du Bethlehem im jüdischen Lande, 
bist mitnichten die kleinest  
unter den Fürsten Juda;  
denn aus dir soll mir kommen  
der Herzog, 
der über mein Volk Israel  
ein Herr sei.   

51.  Terzet; sopran, alt, tenor:
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? 
Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen? 
Schweigt, er ist schon wirklich hier! 
Jesu, ach, so komm zu mir!  

52.  Recitativ; alt: 
Mein Liebster herrschet schon.
Ein Herz, das seine Herrschaft liebet,  
und sich ihm ganz zu eigen gibet, 
ist meines Jesu Thron.

53.  Koral; kor:
Zwar ist solche Herzensstube,  
wohl kein schöner Fürstensaal,  
sondern eine finstre Grube;  
doch sobald dein Gnadenstrahl  
in denselben nur wird blinken,  
wird es voller Sonnen dünken.
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6. del 

54.  Kor:
Herr, wenn die stolzen Feinde   
schnauben,   
so gib, das wir im festen Glauben 
nach deiner Macht und Hülfe sehn. 
Wir wollen dir allein vertrauen,  
so können wir den scharfen Klauen 
des Feindes unversehrt entgehn. 

55.  Recitativ; evangelist og 
bas, Herodes:
Evangelist:  Da berief Herodes   
die Weisen heimlich  
und erlernet mit Fleiss von ihnen, 
wenn der Stern    
erschienen wäre?  
Und weiset sie gen Bethlehem   
und sprach: 
   
Herodes:  Ziehet hin und forschet fleissig 
nach dem Kindelein,  
und wenn ihrs findet,  
sagt mirs wieder,  
dass ich auch komme  
und es anbete. 

56.  Recitativ; sopran:
Du Falscher,    
suche nur den Herrn zu fällen,  
nimm alle falsche List,  
dem Heiland    
nachzustellen. 
Der, dessen Kraft  
kein Mensch ermisst,  
bleibt doch in sichrer Hand. 
Dein Herz,     
dein falsches Herz ist schon,  
nebst aller seiner List,  
des Höchsten Sohn,  
den du zu stürzen suchst,  
sehr wohl bekannt.  

57.  Arie; sopran:
Nur ein Wink von seinen Händen 
stürzt ohnmächtger Menschen Macht. 
Hier wird alle Kraft verlacht!  
Spricht der Höchste nur ein Wort, 
seiner Feinde Stolz zu enden,  
o, so müssen sich sofort  
Sterblicher Gedanken wenden. 

6. del 

54.  Kor:
Når trindt omkring os 
fjender larme, 
o stærke Gud, du dig forbarme,
hjælp os i troen fast at stå!
Til dig alene lid vi fæste,
du alting råder til det bedste,
thi skal ej fjendehånd os nå.

55.  Recitativ; evangelist og 
bas, Herodes: 
Evangelist:  Derefter lod Herodes hemmeligt
vismændene kalde
og fik af dem nøje besked
om tiden,
da stjernen havde vist sig.
Så sendte han dem til Betlehem
med de ord: 

Herodes:  Gå hen og forhør jer nøje 
om barnet; 
og når I har fundet det, 
så lad mig det vide, 
for at også jeg kan komme 
og tilbede det.  

56.  Recitativ; sopran:
Du falske fjende,
prøv dog Herren god at fælde,
brug al den falske list du har
til din forfølgelse,
som frelseren skal gælde.
Han, hvis kraft er større, 
end vi kunne skønne, 
i sikkerhed bestandig dog vil være. 
Dit falske hjerte
er jo velkendt allerede, 
dit falske hjerte og din list så ond,
for Gud den Højestes enbårne søn, 
ham, som at styrte du forsøger,
han nemt forfølgelsen kan bære. 

57.  Arie; sopran: 
Blot et tegn fra Herrens hænder
styrte svage menneskers magt,
kraften viser han foragt!
Siger Herren kun et ord,
fjenders stolthed straks han ender,
og hans herredømme gror;
dødeliges tanker vender. 
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58.  Recitativ; evangelist: 
Da de havde hørt kongens ord, 
gav de sig på vej;
og se, stjernen,
som de havde set i Østen, 
gik foran dem,
indtil den kom og stod 
over det sted, hvor barnet var. 
Og da de så stjernen, 
fyldtes de af en meget stor glæde. 
Og de gik ind i huset 
og så barnet 
med dets moder Maria; 
da faldt de ned og tilbad det, 
og de lukkede op for deres skatte 
og bragte det gaver:
guld, røgelse og myrra.

59.  Koral; kor:
Jeg kommer til din krybbe her,
mit liv, min Jesus lille,
min gave jeg til dig frembær
og gerne skænke ville;
hvad selv du gav, jeg giver nu
til dig, mit hjerte, sjæl og hu,
lad det dig vel behage.
   (Oversættelse: Harald Vilstrup)

60.  Recitativ; evangelist:
Siden blev de i en drøm  
advaret af Gud  
mod at vende tilbage til Herodes;  
og ad en anden vej 
drog de tilbage til deres land.  

58.  Recitativ; evangelist:
Als sie nun den König gehöret hatten, 
zogen sie hin.   
Und siehe, der Stern,  
den sie im Morgenlande gesehen hatten, 
ging für ihnen hin,  
bis dass er kam und stund oben über, 
da das Kindlein war.  
Da sie den Stern sahen,  
wurden sie hoch erfreuet  
und gingen in das Haus  
und funden das Kindlein   
mit Maria, seiner Mutter,  
und fielen nieder und beteten es an 
und täten ihre Schätze auf  
und schenkten ihm  
Gold, Weihrauch und Myrrhen.

59.  Koral; kor:
Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein, mein Leben;  
ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben.  
Nimm hin! es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, 
und lass dirs wohlgefallen!  
   (Paul Gerhardt)   

60.  Recitativ; evangelist:
Und Gott befahl ihnen im Traum, 
dass sie sich nicht sollten  wieder 
zu Herodes lenken,  
und zogen durch einen andern Weg 
wieder in ihr Land. 
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61.  Recitativ; tenor:
So geht!     
Genug, mein Schatz geht nicht von hier, 
er bleibet da bei mir,  
ich will ihn auch nicht    
von mir lassen.   
Sein Arm wird mich aus Lieb  
mit sanftmutsvollem Trieb  
und grösster Zärtlichkeit umfassen; 
er soll mein Bräutigam    
verbleiben,   
ich will ihm Brust und Herz   
verschreiben,   
ich weiss gewiss, er liebet mich,  
mein Herz liebt ihn auch inniglich 
und wird ihn ewig ehren.  
Was könnte mich nun für ein Feind 
bei solchem Glück versehren!   
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund; 
und werd ich ängstlich zu dir flehn: 
Herr, hilf!   
so lass mich Hülfe sehn.  

62.  Arie; tenor:
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken; 
was könnt ihr mir für Furcht erwecken? 
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. 
Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, 
droht nur, mich ganz und gar zu fällen, 
docht seht! mein Heiland wohnet hier. 

63. Recitativ; sopran, alt, tenor, bas:
Was will der Höllen Schrecken nun, 
was will uns Welt und Sünde tun, 
da wir in Jesu Händen ruhn?  

64.  Koral; kor:
Nun seid ihr wohl gerochen  
an eurer Feinde Schar,  
denn Christus hat zerbrochen  
was euch zuwider war.  
Tod, Teufel, Sünd und Hölle  
sind ganz und gar geschwächt;  
bei Gott hat seine Stelle  
das menschliche Geschlecht.

61.  Recitativ; evangelist: 
Så gå! 
Hvis kun min skat går fra mig ej,  
han bliver da hos mig.  
For hvis han gik,  
hvor ville jeg ham savne!  
Hans arm skal nu af kærlighed  
og i de gode drifters blidhed  
med største ømhed mig omfavne. 
Han skal min brudgom nu  
forblive,  
mit bryst og hjerte  
vil jeg ham forskrive.  
Jeg ved det vist, han elsker mig,  
mit hjerte elsker også ham  
og vil nu ære ham til evig tid.  
Og fjenden er nu alt for sen  
til helt vor lykke at forstyrre.  
Du, Jesus, er og bliver nu min ven.  
Og når jeg beder til dig i min ve,
Herre, så hjælp!
Så lad din hjælp mig se!  

62.  Arie; tenor: 
Skælv, I stolte fjender alle, 
I ingen frygt i mig fremkalde, 
min skat og klippes magt er stor! 
Vis blot, at I raser frygteligt,
tru blot med at bringe mit endeligt. 
Men se! Hos mig min forløser bor.  

63.  Koral; kor: 
Hvorfor skælve nu for Helveds ånd, 
hvorfor frygte mere syndens bånd?  
Vor frelser har os i sin hånd!  

64.  Koral; kor: 
Nu fældet og henvejret 
er vore fjenders magt; 
dem Kristus har besejret 
og brat sig underlagt. 
Mod død og syndens snare 
for os går selv han frem, 
og menneskenes skare 
hos Gud har nu sit hjem. 
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Oplev kormusik, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet, uanset om det er gennem romantisk  
klassisk musik, ny musik eller en enkel, dansk sang. 
 
Læs mere om DR VokalEnsemblet  
og køb billetter på drkoncerthuset.dk



Oplev kormusik, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet, uanset om det er gennem romantisk  
klassisk musik, ny musik eller en enkel, dansk sang. 
 
Læs mere om DR VokalEnsemblet  
og køb billetter på drkoncerthuset.dk

DR KoncertKoret og dirigent Bart Van Reyn opfører
Maurice Duruflés blide, inderlige og tidløse Requiem, der
er blevet et af de mest populære korværker – lige højt elsket 
af korsangere og publikum.

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

Dirigent: Bart Van Reyn
Solister: Michael Nagy (baryton), Elisabeth Jansson (mezzo), Henrik Dam Thomsen (cello), 
Ørjan Horn Johansen (orgel)

DURUFLÉS REQUIEM
4. FEBRUAR 2018 KL. 15.00 
KONCERTSALEN



DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

drkoncerthuset.dk
drvokalensemblet.dk
drsymfoniorkestret.dk

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På drkoncerthuset.dk kan du læse 
mere om restauranten og månedens menu. Det er 
nødvendigt at reservere bord i forvejen, og det kan 
gøres på e-mail: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 
i foyeren. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at 
medbringe overtøj og store tasker i koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone: 

 l  Download gratis “Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere muligt 
at forudbetale sin parkering inde i DR Koncerthuset.

Rundvisninger: DR har en række rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine 
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset 
danner en unik og professionel ramme om ethvert 
arrangement. Læs mere på DR Koncerthusets 
hjemmeside eller kontakt os direkte på email: 
lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan 
altid skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en 
middag med rundvisning og efterfølgende koncert. 
Du kan kontakte os på 35206100 eller på email: 
gruppesalg@dr.dk og få et uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende 
koncerter, konkurrencer og specialtilbud direkte i din 
indbakke. Tilmeld dig på drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset er også på Facebook. 
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, 
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det 
samme.  
 
Følg os på facebook.com/drkoncerthuset.


