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Program
Sethus Calvisius (1556-1615), Thomaskantor 1594-1615 
Singet dem Herrn ein neues Lied 

Johann Hermann Schein (1586-1630), Thomaskantor 1615-1630
Unser Leben währet siebnzig Jahr 
Ich will schweigen

Johann Schelle (1648-1701), Thomaskantor 1677-1701
Ich weiss, dass mein Erlöser lebet 
Komm, Jesu, komm

Johann Kuhnau (1660-1722) Thomaskantor 1701-1722
Tristis est anima mea 

Judith Bingham (f. 1952) 
Bach’s Tomb (2003, rev. 2014)

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Thomaskantor 1723-1750
Jesu, meine Freude, BWV 227
• Jesu, meine Freude
• Es ist nun nichts Verdammliches
• Unter deinen Schirmen
•  Denn das Gesetz 
 Solister: Anna Miilmann Orlowicz, Klaudia Kidon, sopran; Rikke Lender, alt
•  Trotz dem alten Drachen
•  Ihr aber seid nicht fleischlich
•  Weg, weg mit allen Schätzen
•  So aber Christus in euch ist  
 Solister: Hanna-Maria Strand, alt; Adam Riis, tenor; Lauritz Jakob Thomsen, bas
•  Gute Nacht, o Wesen
•  So nun der Geist
•  Weicht, ihr Trauergeister

     ca. 1 time uden pause

VIS HENSYN VED KONCERTEN
· Dæk mund og næse, hvis du er nødt til at hoste eller nyse

· Host eller nys ikke i hænderne, men i albuebøjningen eller brug et engangslommetørklæde

Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Graham Ross
& DR Vokalensemblet

Den engelske dirigent Graham Ross 
er 37 år, uddannet som dirigent og 
komponist i Cambridge og på Royal 
Academy of Music i London. I løbet 
af sin studietid stiftede han stryge-
orkestret The Dmitri Ensemble, som 
han stadig er dirigent for i dag. Og 
siden 2010 har han været dirigent for 
det berømte kor fra Clare College, 
Cambridge, hvor han selv studerede.

Som gæstedirigent har Graham Ross 
optrådt med bl.a. Aalborg Symfoni-
orkester, Det Australske Kammerorkester 
og Oplysningstidens Orkester, og han 
har også tidligere dirigeret DR Vokal-
ensemblet.

Graham Ross har uropført utallige nye 
korværker og har selv komponeret 
over 100 stykker, især vokalmusik. 
For pladeselskabet Harmonia Mundi 
har han indspillet en lang række albums 
med musik af bl.a. Britten, Arvo Pärt 
og James Macmillan, og på trapperne 
er et nyt album med islandsk musik. 

DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor
med 18 klassiske sangere, som alle kan
optræde solistisk.

Korets repertoire spænder fra renæs-
sancemusik over barok og romantik til 
danske sange og helt nyskrevne værker.
Både store danske og europæiske kom-
ponister har skrevet musik specielt til 
DR Vokalensemblet, som er internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang. 
Flere af korets cd’er har modtaget inter-
nationale priser og udmærkelser, bl.a. 
to amerikanske Grammy-nomineringer. 
Cd’en Årstiderne – 28 danske sange 
har fået stor ros i både dansk og 
inter-national presse, og senest har 
koret udgivet albummet Jesper Koch: 
Korbogen.

En af DR Vokalensemblets vigtige
opgaver er at bringe den levende
kormusik ud i alle dele af Danmark. Det
sker hver sæson ved koncerter i små og
store danske kirker og koncertsale, ved
workshops og koncerter med lokale
amatørkor. 

FOTO: NICK RUTTER FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Søren Christian Vestergaard
& Kjeld Lybecker Steffensen

Søren Christian Vestergaard har siden 
2007 været organist og kantor i Trinita-
tis Kirke – som den bare 15. organist i 
rækken siden kirken blev indviet i 1656. 
Han er samtidig kunstnerisk leder for 
koncertkoret Trinitatis Kantori og Baro-
korkester, og han er arrangør af de 60 
kirkekoncerter, der årligt afholdes i den 
historiske kirke.

Søren Christian Vestergaard er uddan-
net på Vestjysk Musikkonservatorium 
og derefter i Wien, Hamborg og Paris. 
Sidste år modtog han Frobeniusfon-
dens store pris ”for en enestående 
indsats som musiker, pædagog og 
formidler af kirkemusik i almindelighed 
og orglet i særdeleshed”, som det hed 
i nominationen. ”Under Søren Christian 
Vestergaards musikalske ledelse får 
gudstjenesten et udtryk, der på én 
gang opleves fornyende og alligevel er 
stærkt forankret i traditionen.”

Cellisten Kjeld Lybecker Steffensen 
er uddannet på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium hos Henrik 
Brendstrup. Derefter studerede han 
videre i London, hvor han specialiserede 
sig i barokcello og historisk opførelses-
praksis. 

Siden han vendte tilbage til Danmark, 
har Kjeld Lybecker Steffensen været 
en meget flittig del af det danske 
musikmiljø for tidlig musik og spillet 
i forskellige barokensembler, bl.a. er 
han fast medlem af Trinitatis Kirkes 
Barokensemble og Enghave Barok. 
Han har også startet en dansk-svensk 
strygekvartet, CoMa-kvartetten, der 
på originalinstrumenter især spiller 
klassisk 1700-tals musik, og sammen 
med cembalisten Leif Meyer udgør han 
kernen i ensemblerne Originalerne.org 
og Selsø Barok Ensemble.

FOTO: REINHARD WILLTING FOTO: JENS PANDURO
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Korsang i Leipzigs Thomaskirke

De sidste 27 år af sit liv var Johann 
Sebastian Bach kantor i Thomaskirken 
i Leipzig. En kantor er en korleder, og 
det var altså Bachs opgave at opføre 
kormusik med kirkens berømte drenge- 
og mandskor, Thomanerkoret, især til 
gudstjenesterne. 

Koret har rødder tilbage til 1212(!), og 
stillingen som ’Thomaskantor’, som 
den stadig hedder i Leipzig, var både 
dengang og i dag meget prestigefuld. 
Derfor har kirken gennem århundre-
derne haft en lang række fremragende 
musikere på posten. Ved denne koncert 
bevæger vi os gennem rækken af Tho-
maskantorer fra slutningen af 1500-
tallet og frem til Bach – med en moderne 
tilføjelse, komponeret til Bachs ære.

Sethus Calvisius: 
Singet dem Herrn ein neues Lied 

Den tyske komponist Seth Kalwitz var 
et ægte renæssancemenneske, og ikke 
kun fordi han levede i renæssancen. 
Kalwitz var en meget stor begavelse 
som komponist, organist og musikte-
oretiker, og også som matematiker og 
astronom. Han var født i 1556 og blev 
ansat som Thomaskantor i 1594. Han 
bestred embedet resten af sit liv, selv 
om universiteter i flere byer forsøgte at 
headhunte ham som matematiklærer.
Som en ægte lærd mand latiniserede 
han sit navn, så Seth Kalwitz blev til 
Sethus Calvisius, og sådan er han kendt 

i musikhistoriebøgerne. Hans flotte mo-
tet Singet dem Herrn ein neues Lied, til 
tekst fra Davidssalme nr. 96 (Syng en ny 
sang for Herren), er for dobbeltkor.

Johann Hermann Schein: 
Unser Leben währet siebnzig Jahr
Ich will schweigen  

Calvisius’ afløser som Thomaskantor 
blev den unge Johann Hermann Schein, 
der havde posten de følgende 15 år.

I sin seksstemmige motet Unser Leben 
währet siebnzig Jahr bruger Schein et 
vers fra Davidssalme 90: ”Vore leveår 
kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræf-
terne slår til, men al deres stolthed er 
elendighed og ulykke; hastigt går det, 
så flyver vi bort.” 

Schein lader de sidste linjer flyve afsted 
som mælkebøttefnug i vinden. Lovnin-
gen om 70 leveår kom desværre ikke til 
at passe til hans eget liv – Schein døde 
som 44-årig efter et barsk liv med hårdt 
arbejde og med sygdom, der også tog 
livet af hans første kone, tre af deres 
fem børn samt fire af de fem børn, som 
Schein fik med sin næste hustru. 

Schein udgav motetten i en samling 
fra 1623 med titlen Israelsbrünnlein 
(Israels små brønde), hvor tidens italien-
ske madrigalstil bliver udfoldet på tysk 
i lutheranske omgivelser. 

Det er meget udtryksfuld musik, som 
det også gælder for den seksstemmige 

Bach & Leipzig
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Ich wil schweigen med tekst fra Davids-
salme 39 (Jeg er stum, jeg åbner ikke 
munden, for det er dig, der har forvoldt 
det). Motetten har undertitlen Threnus, 
dvs. klagesang, og folder sig ud i eks-
pressive dissonanser, inden det ender 
med en coda på det hebraiske Amen-
ord ”Sela”. 

Stykket blev komponeret i 1617 til 
begravelsen af hertuginde Dorothea 
Maria af Anhalt – at stå for musikken til 
officielle lejligheder var nemlig også en 
del af Thomaskantorens arbejdsopga-
ver. Schein bemærkede, at stykket var 
skrevet med ”underdanig kondolence”. 

Johann Schelle: 
Ich weiss, dass mein Erlöser lebet
Komm, Jesu, komm 

De to næste Thomaskantorer var Tobias 
Michael og Sebastian Knüpfer, og i 
1677 overtog Johann Schelle. Han var 
elev af den store komponist Heinrich 
Schütz i Dresden og begyndte som kor-
sanger, da han var syv år. Som teenager 
kom han til Leipzig og blev medlem af 
Thomanerkoret. 

Da Schelle blev kantor, indførte han gen-
ren med tysksprogede korkantater, som 
hans senere efterfølger Bach kom til at 
dyrke så udpræget. Desværre er kun ca. 
en fjerdedel af Schelles værker bevaret, 
bl.a. fordi store dele af Thomanerkorets 
uerstattelige arkiv med nodehåndskrif-
ter gik til grunde under 2. Verdenskrig. 

På programmet i aften er to motetter: 
Komm, Jesu, komm er femstemmig 
uden instrumentledsagelse, mens Ich 
weiss, dass mein Erlöser lebet er for 
dobbeltkor, besat af forskellige stem-
mekombinationer. Hvis man har hørt 
Händels oratorium Messias, vil man 
måske genkende den sidstnævnte tekst 
fra den smukke sopranarie I know that 
my redeemer liveth.

Johann Kuhnau: 
Tristis est anima mea 

Kuhnau, der ikke må forveksles med 
den dansk-tyske guldalderkomponist 
Kuhlau, overtog i 1701 posten som 
Thomaskantor efter Schelle. Kuhnaus 
fremragende musik havde en høj 
stjerne hos hans efterfølger Bach, der 
sørgede for at den fortsat blev sunget 
efter hans død. Det gjaldt bl.a. motetten 
Tristis est anima mea (Min sjæl er for-
tvivlet til døden). 

Tristis est anima mea var allerede i 
Kuhnaus tid en af hans mest beundrede 
kompositioner, der med sin klagende 
stil følger ældre forbilleder fra renæs-
sancens kirkemusik. Teksten er Jesu 
ord om natten i Getsemane Have, inden 
han tages til fange af romerne. Motetten 
er komponeret ca. 1705 til gudstjene-
sten skærtorsdag, hvor man i Leipzigs 
protestantiske kirker stadig holdt fast i 
visse latinske tekster.
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Judith Bingham: 
Bach’s Tomb 

I kirkegulvet foran Thomaskirkens alter 
ligger Bach begravet. Der har han ikke 
altid ligget. Efter sin død i 1750 blev 
han begravet fra en anden kirke i Leip-
zig, Johanneskirken, og med årene blev 
hans gravsted langsomt glemt, efter-
hånden som hans musik gik af mode. 

Da Bach-genopdagelsen tog fat i 
1800-tallet, var der kun mundtlig 
overlevering om, hvor han var blevet 
gravlagt, og i 1894 fandt man hans 
egetræskiste på Johanneskirkegården. 
Man begravede de jordiske rester, som 
man kunne se stammede fra en kraftigt 
bygget mand på 166 cm, og lagde dem 
i Johanneskirkens krypt.
 
Her hvilede Bach i ro indtil 1943, hvor 
Leipzig blev voldsomt bombarderet. 
Johanneskirken udbrændte, men 
Bachs sarkofag modstod ulykkerne, 
og knoglerne blev i en trillebør flyttet 
til Thomaskirken. Her blev de lagt ned 
i krypten, indtil de på hans 200-års 
dødsdag i 1950 blev begravet oppe 
i kirkerummet, markeret med en 
stor bronzeplade. Hver dag lægger 
Bach-beundrere blomster på graven.

Den engelske komponist Judith Bing-
ham har i sit korstykke Bach’s Tomb fra 
2003 brugt et musikalsk citat fra Bachs 
kantate nr. 198, Trauer-Ode (Sørgeode), 
komponeret til en begravelse i 1727. 

”Midtvejs i kantaten er der et usæd-
vanligt recitativ, der minder om lyden 
af klokker (Der Glocken bebendes 
Getön – Klokkernes skælvende klang)”, 
fortæller Judith Bingham. ”Det varer 
kun 11 takter, men akkordgangen er 
slående selv for vores moderne ører. I 
mit stykke har jeg bearbejdet recitati-
vets akkorder som et billede på Bachs 
egen begravelse.”

Binghams værk har undertitlen Die 
Nachwelt (Eftertiden), og også det 
stammer fra Bach-kantaten, hvor en 
sætning lyder: ”Die Nachwelt wird dich 
nicht vergessen” (Eftertiden vil ikke 
glemme dig). I Binghams musik er sæt-
ningen ledsaget af en lang række ned-
adgående akkorder som et symbol på 
Bachs kiste, der sænkes ned i graven.

Johann Sebastian Bach: 
Jesu, meine Freude   

I 1723 overtog Bach embedet som 
Thomaskantor, og indtil hans død blev 
det derfor kirkemusik, der fyldte det 
meste af hans arbejde. Bach havde kun 
været Thomaskirkens tredjevalg som 
Kuhnaus efterfølger, men både den 
mere berømte Telemann og alternativet 
Graupner var nødt til at takke nej på 
grund af deres daværende ansættel-
sesforhold. Og så blev det Bach – som 
med sit ubegribeligt store talent skabte 
hundredvis af kantater, passioner og 
orgelværker i løbet af sine 27 år som 
Thomaskantor.
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Blandt Bachs korværker har hans mo-
tetter en særstatus, både hvad angår 
kompleksitet og størrelse. Her overgår 
han alle sine forgængere i Thomaskir-
ken, især med Jesu, meine Freude, som 
varer over 20 minutter. Den blev formo-
dentlig komponeret til en begravelse i 
Bachs første tjenesteår, 1723.

Udgangspunktet er Johann Crügers 
salme med samme titel, hvis seks vers 
Bach udsætter på meget forskellige 
måder. Med stor retorisk virkning 
indskyder han mellem salmeversene 
uddrag af Paulus’ Romerbrev kap. 8, der 
handler om ”frihed fra døden”. 

Motetten begynder og slutter i samme 
strenge musikalske stil (vers 1 og 6), 
mens Bach i 2. og 4. vers laver et friere 
akkompagnement til melodien. I det 
smukke 5. vers (Gute Nacht) har alt-
stemmen melodien, mens 3. vers er en 
dramatisk og helt fri sats uden brug af 
Crügers melodi. 

I centrum af motettens symmetri står 
en dobbeltfuga til Paulus’ ord ”Ihr aber 
seid nicht fleischlich” (Men I er ikke i 
kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds 
ånd bor i jer).

Jens Cornelius

P2-vært Celine Haastrup, der er scenevært 

ved koncerten i Trinitatis Kirke, er en af de 

faste værter i P2 Koncerten, der bl.a. 

præsenterer DR Symfoniorkestrets Torsdags-

koncerter for radiolytterne. Celine er også 

vært i programmet Puls, der hver uge samler 

tendenser, strømninger og nyheder fra det 

klassiske musikliv. Hun har desuden været

med til at producere flere roste podcasts, bl.a.

serien Efterklange af Niels W. Gade, der kan 

høres i DR LYD. Hendes hjerte banker også

varmt for jazzen, og hun var med til at starte

kanalen P8 Jazz.
FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN
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SETHUS CALVISIUS
Singet dem Herrn ein neues Lied
Syng en ny sang for Herren 
Tekst: Davidssalme 96, v. 1, 3, 4, 7 & 9

Singet dem Herrn ein neues Lied; 
singet dem Herren alle Welt!
Erzählet unter den Heiden 
seine Ehre, 
unter allen Völkern seine Wunder.
Denn der Herr ist groß 
und hoch zu loben, 
wunderbar über alle Götter.
Ihr Völker, bringet her dem Herren, 
Ehre und Macht.
Betet an den Herren 
im heiligen Schmuck; 
es fürchte ihn alle Welt!

JOHANN HERMANN SCHEIN
Unser Leben wäret siebnzig Jahr
Vore livsdage er halvfjerdsindstyve år
Tekst: Davidssalme 90, v. 10

Unser Leben währet siebzig Jahr, 
und wenn es hoch kömmt, 
so sinds achtzig Jahr, 
und wenn es köstlich gewesen ist,
so ist es Müh und Arbeit gewesen; 
denn es fehret schnell dahin, 
als flögen wir davon.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, hele jorden!
Fortæl om hans herlighed 
blandt folkene,
om hans undere blandt alle folkeslag!
For Herren er stor 
og højt lovprist,
han er frygtindgydende for alle guder.
Vis Herren, I folkenes slægter,
vis Herren ære og hæder!
Kast jer ned for Herren 
i hans hellige majestæt,
skælv for ham, hele jorden!

Vore livsdage er halvfjerdsindstyve år,
og kommer det højt,
da firsindstyve.
Deres herlighed er
møje og slid,
thi hurtigt går det,
vi flyver af sted.

Tekster
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JOHANN HERMANN SCHEIN
Threnus: Ich will schweigen
Klagesang: Jeg vil tie
Tekst: Davidssalme 39, v. 10-12

Ich will schweigen, 
und meinen Mund nicht auftun.
Herr, du wirsts wohl machen. 
Wende deine Plage von mir, 
denn ich bin verschmacht’ 
von der Strafe deiner Hand. 
Wenn du einen züchtigest 
um der Sünde willen,
so wird seine Schöne verzehret 
wie von Motten. 
Ach, wie gar nichts sind doch 
alle Menschen.
Sela.

JOHANN SCHELLE
Ich weiss, dass mein Erlöser lebet
Jeg ved at min frelser lever
Tekst: Jobs bog, kap. 19, v. 25-27

Ich weiss, dass mein Erlöser lebet,
und er wird mich hernach 
aus der Erden auserwekken.
Und ich werde mit dieser 
meiner Haut umgeben werden 
und werde in meinem Fleische 
Gott sehen. 
Denselben werd ich mir sehen, 
und meine Augen werden ihn schauen 
und kein Fremder.

Oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

Jeg vil tie,
og ej min mund oplukke.
Herre, du vel det vil gøre.
Tag bort din plage fra mig, 
for jeg vansmægter
under din hånds straf. 
Når du tugter et menneske 
for deres synders skyld,
så hentæres deres skønhed 
som af møl.
Åh, ganske som intet er dog
alle mennesker. 
Sela.

Oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

Jeg ved, at min frelser lever,
og han vil mig efterlods
fra jorden udfri. 
Og i denne min hud
vil jeg indhyllet være
og i mit kød og blod 
vil jeg Gud se. 
Ham og ingen anden vil jeg se,
og mine øjne vil se ham
og ingen anden.
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JOHANN SCHELLE
Komm, Jesu, komm
Kom, Jesus, kom
Tekst: Paul Thymich

Komm, Jesu, komm!
Mein Leib ist müde,
die Krafft verschwindt 
je mehr und mehr;
ich sehne mich nach deinem Friede,
der saure Weg wird mir zu schwer:
Komm! Komm! ich will mich dir ergeben,
du bist der rechte Weg, 
die Wahrheit und das Leben.

Wer an dich glaubt, 
wird nicht zu Schanden,
wer dich umfasst, 
hat wohl gethan;
ja, mitten in den Todesbanden,
find’ er die beste Lebensbahn.
Drumb lass mich eifrig 
nach dir streben,
du bist der rechte Weg,
die Wahrheit und das Leben.

Die Welt hat zwar 
auch ihre Wege,
da mit sie uns zu reizen denkt;
doch sind die irdschen Lasten Stege,
wie Dorn’ und Disteln 
meist umschrenckt,
sie kann uns kein Vergnügen geben:
Du bist der rechte Weg,
die Wahrheit und das Leben.

Gehab dich wohl, du dürre Wüste,
gehab dich wohl, du falsche Welt,
mir haben deine bösen Lüste
ihr Netz vergeblich auffgestellt.
Weil ich mich auff den Weg begeben.
Der selber ist der Weg,
die Wahrheit und das Leben.

Oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

Kom, Jesus, kom!
Mit legeme er udmattet,
styrken svinder 
stadig mere;
jeg længes efter din fred,
den bitre vej bliver mig for hård:
kom! kom! Jeg vil mig dig hengive,
du er den rette vej, 
sandheden og livet. 

Den, der tror på dig, 
bliver ej til skamme gjort,
den, der favner dig, 
har gjort vel;
ja, midt i dødens bånd,
finder han den bedste livsbane.
Så lad mig dig 
ivrigt efterstræbe,
du er den rette vej,
sandheden og livet. 

Verden har vel også 
sine måder,
hvorpå den forsøger at lokke os;
dog er den tunge jordiske sti
som omgivet af torne 
og tidsler,
den kan os ej fornøjelse give:
Du er den rette vej,
sandheden og livet. 

Farvel, du tørre ørken,
farvel, du falske verden,
dine onde lyster har forgæves
deres net for mig sat op.
For jeg har begivet mig ud på vejen,
som selve vejen er,
sandheden og livet. 
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Drumb schliess ich mich 
in deine Hände,
und sage: Welt, zu guter Nacht,
läuft gleich mein Lebensbach 
zum Ende,
ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bey seinem Schöpffer 
schweben,
weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum Leben.

JOHANN KUHNAU
Tristis est anima mea
Min sjæl er fortvivlet
Tekst: Matthæus-evangeliet
kap. 26, v. 38 o.a.

Tristis est anima mea usque ad
mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum:
jam videbitis turbam,
quæ circumdabit me:
Vos fugam capietis,
et ego vadam immolari pro vobis.

Så lægger jeg mig 
i dine hænder
og siger verden godnat,
løber nu min livsflod 
til ende,
så er dog ånden vel beredt.
Den skal hos sin skaber 
svæve,
for Jesus er og bliver
den sande vej til livet.

Min sjæl er fortvivlet til
døden;
bliv her og våg sammen med mig;
I skal få at se en skare,
som omringer mig.
I vil flygte, 
jeg vil blive ofret for jer.
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JUDITH BINGHAM
Bach’s Tomb
Bachs grav
Tekst: Johann Christoph Gottsched, 
bearbejdet af komponisten

Selig, selig, selig.

Ein starker Glanz von hundert Sonnen,
Hat dein verklärtes Haupt umsponnen
Der Glocken bebendes Getön
soll unsrer trüben Seelen Schrecken
durch ihr geschwungnes Erze wecken
und uns durch Mark und Adern gehn.
O, möchte doch dies bange Klingen
das über Gräber täglich gellt,
o, allmächtger Schöpfer dieser Welt,
dir Zeugnis unsres Jammers bringen.
Die Nachwelt wird dich nicht vergessen

Oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

Salig, salig, salig.

Den stærke glans fra hundrede sole,
har dit forklarede hoved omspundet.
Klokkernes skælvende klange,
bør med deres svungne malm, 
vække rædsel i vore formørkede sjæle
og os gennem marv og årer gå.
Åh, gid dog denne frygtsomme klang,
der dagligt over gravene gjalder,
åh, almægtige verdensskaber,
dig budskab om vores jammer bringe må. 
Efterlivet vil dig ikke glemme.
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Jesu, meine Freude
Jesus, du min glæde
Tekst: Paulus’ brev til romerne, kap. 8 
& koralvers af Johann Franck

Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier;
ach, wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm,
mein Bräutigam,
ausser dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

Es ist nun nichts Verdammliches
an denen, die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geist.

Unter deinem Schirmen
bin ich vor den Stürmen
aller Feinde frei;
lass den Satan wittern,
lass den Feind erbittern,
mir steht Jesus bei!
Ob es jetzt 
gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet,
hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde
und des Todes.

Oversættelse af koralvers: 
Magna Blanke 

Jesus, du min glæde,
vær hos mig til stede 
som mit hjertes skat; 
ak, hvor jeg må længes, 
og hvor hjertet trænges 
længselsfuldt og mat! 
Guds lam, vær 
min brudgom kær! 
Har jeg dig, skal intet mere 
kært på jorden være.

Så er der da nu ingen fordømmelse 
for dem, som er i Kristus Jesus; 
de, som ikke vandrer efter kødet, 
men efter Ånden. 
(Paulus’ brev til romerne, kap. 8 vers 1 og 4)

Du vil mig beskærme 
og mod fjenden værne, 
jeg er frank og fri. 
Lad kun Satan true, 
mig kan ingen kue, 
Jesus står mig bi. 
Kommer lyn 
fra tordensky’n, 
ja, om død og Helved skræmmer: 
Mig min Jesus gemmer.   

For livets ånds lov 
har i Kristus Jesus 
befriet mig 
fra syndens 
og dødens lov.
(Paulus’ brev til romerne, kap. 8 vers 2)
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Trotz dem alten Drachen
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu,
tobe, Welt, und springe,
ich steh hier und singe
in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht 
hällt mich in acht,
Erd und Abgrund muss verstummen, 
ob sie noch so brummen.

Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet. 
Wer aber Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein.

Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, 
Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich hier muß leiden, 
nicht von Jesu scheiden.

So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot
um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigkeit willen.

Trods den gamle drage, 
ja, trods dødens plage 
og trods hver en sorg, 
som i verden tynger, 
står jeg her og synger 
i en sikker borg; 
thi Guds magt 
står om mig vagt. 
Jord og afgrund intet mægter, 
du, min Gud, dem knægter.

Men I er ikke i kødet, 
I er i Ånden, 
så sandt som Guds ånd bor i jer. 
Den, der ikke har Kristi ånd, 
hører ikke ham til.
(Paulus’ brev til romerne, kap. 8 vers 9)

Bort med verdens glæder! 
Jeg for Jesus kvæder, 
han er al min lyst. 
Bort, du tomme ære, 
hjertet vil ej høre 
på din falske trøst.   
Jammer, nød, 
skam, kors og død 
skal mig ej fra Jesus skille; 
han kan smerten stille.

Men når Kristus er i jer, 
er legemet ganske vist dødt 
på grund af synd, 
men ånden har liv 
på grund af retfærdighed.
(Paulus’ brev til romerne, kap. 8 vers 10)
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Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht!
Gute Nacht, ihr Sünden, 
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, 
du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.

So nun der Geist des,
der Jesum von den Toten 
auferwecket hat,
in euch wohnet,
so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten 
auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber 
lebendig machen,
um des willen,
daß sein Geist in euch wohnet.

Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
muß auch ihr Betrüben
lauter Zucker sein.
Duld ich schon 
hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude.

Nu god nat, o tanker, 
som i verden vanker, 
jeg jer kender ej! 
Alle mine synder 
bort fra mig sig skynder 
ad den mørke vej. 
Nu god nat, 
du stolte pragt; 
alle verdens laster lave 
nu god nat skal have!  

Og når hans ånd, 
han, som oprejste Jesus 
fra de døde, 
bor i jer, 
skal han, 
som oprejste Kristus 
fra de døde, 
også gøre 
jeres dødelige legemer levende 
ved sin ånd, 
som bor i jer.
(Paulus’ brev til romerne, kap. 8 vers 11)

Bort med sorgens rester, 
Jesus, glædens mester, 
kommer til mig ned. 
Elsk kun Gud af hjerte, 
da skal hver en smerte 
blive saligt sød. 
Om jeg led 
al verdens nød, 
vil om dig jeg altid kvæde, 
Jesus, du min glæde!
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