
Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde zijn Weihnachts-
oratorium, BWV  248  toen hij als  cantor werkzaam was  te Leipzig. In 
deze functie was hij verantwoordelijk  voor de muziekuitvoeringen 
van de vier kerken van de stad, en in het bijzonder van de Thomas- 
en Nikolaikirche. Hij moest regelmatig nieuwe werken ten gehore 
brengen en zo klonk het Weihnachtsoratorium voor het eerst in de 
kerstperiode van 1734.

De titel van het werk is  wat misleidend: het is  geen oratorium in 
strikte zin, maar een grootschalige cyclus van zes  cantates 
uitgevoerd op respectievelijk Kerstmis, Tweede Kerstdag, Derde 
Kerstdag, Nieuwjaarsdag, de eerste zondag van het nieuwe jaar en 
Driekoningen.

Bach liet zich bij het componeren van het Weihnachtsoratorium eerder inspireren door zijn eigen 
passies dan door de traditie van de Duitse Weihnachtshistorien. Zo ontvouwt zich de muzikale 
vertelling net zoals in zijn passies  met drie tekstlagen: bijbelpassages, koraalteksten en nieuw 
geschreven poëzie. Daaruit vloeien verschillende muzikale vormen voort: recitatieven, aria's, arioso's, 
grote koren en korte koralen wisselen elkaar voortdurend af. In tegenstelling tot de dramatische 
passies is het Weihnachtsoratorium meer beschouwend van aard en opgevat als  een reflectie op het 
kerstverhaal.

De vocale bezetting van het Weihnachtsoratorium bestaat uit een  
gemengd vierstemmig koor en vier solistenzangers  (sopraan-alt-
tenor-bas). Het vaste instrumentale ensemble bevat strijkers en 
basso continuo (orgel, cello, eventueel fagot) aangevuld met 
wisselende blaasinstrumenten als traverso, hobo, hobo d’amore, 
hobo da caccia, corno da caccia, trompet en pauken.

Wat opvalt in het Weihnachtsoratorium is  dat Bach verschillende 
keren teruggrijpt naar eigen, oudere wereldlijke cantates die in het 
oratorium een nieuwe geestelijke tekst krijgen. Zo is het 
openingskoor Jauchzet, frohlocket gebaseerd op de cantate Tönet ihr 
Pauken BWV  214, een gelegenheidscantate voor de verjaardag van 
de keurvorstin Maria Josepha van Saksen. Parodiëren was  in die tijd 
een courant gebruikte techniek. Blijkbaar wou Bach het exclusieve 
karakter van een gelegenheidswerk overstijgen door het een plaats 
te geven in het Weihnachtsoratorium.
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 TEIL I. AM ERSTEN WEIHNACHTSTAG       DEEL I: EERSTE KERSTDAG

1. Chor
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, 
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Sagen, verbannet die Klage, 
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an! 
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

1. Koor
Juich en jubel, prijs de dagen,
roem wat de Allerhoogste heden heeft gedaan!
Houd op met aarzelen, staak het klagen,
hef een vrolijk gejuich aan!
Dien de Allerhoogste met prachtige koren,
laten wij de naam van de Heerser vereren!

2. Rezitativ, Evangelist
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot 
von dem Kaiser Augusto ausging, daß alle Welt 
geschätzet würde. Und jedermann ging, daß er 
sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus  
der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur 
Stadt Davids, die da heißet Bethlehem; darum, 
daß er von den Hause und Geschlechte David 
war: auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß 
sie gebären sollte.

2. Recitatief, evangelist 
En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel 
uitging van keizer Augustus, dat iedereen in het 
rijk moest worden ingeschreven. En iedereen ging 
op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar 
zijn eigen stad. Ook Jozef vertrok van Galilea, uit 
de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van 
David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis 
en het geslacht van David was, om zich te laten 
inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
die zwanger was. 
En toen zij daar waren, kwam de tijd dat zij baren 
zou. 

5. Choral
Wie soll ich dich empfangen,
und wie begegn’ ich dir?
o aller Welt Verlangen, 
o meiner Seele zier!
O Jesu, Jesu, setze
mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei!

5. Koraal
Hoe zal ik U ontvangen, 
en hoe ontmoet ik u?
O, ieders verlangen,
o, sieraad van mijn ziel!
O Jezus, Jezus, geef mij
zelf de fakkel,
opdat ik begrijp en weet
wat u behaagt!

6. Rezitativ, Evangelist
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen, 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge. 

6. Recitatief, evangelist 
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
een kribbe, omdat voor hen geen plaats 
was in de herberg. 

7. Choral und Rezitativ, Sopran und Baß
Er ist auf Erden kommen arm, 
Wer will die Liebe recht erhöhn, 
die unser Heiland vor uns hegt?
daß er unser sich erbarm, 
Ja, wer vermag es einzusehen, 
wie ihn der Menschen Leid bewegt? 
und in dem Himmel mache reich, 
Des Höchsten Sohn kommt in die Welt; 
weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
und seinen lieben Engeln gleich. 
So will er selbst als Mensch geboren werden.
Kyrieleis!

7. Koraal en recitatief, sopraan en bas
Hij is arm op aarde gekomen,
Wie kan genoeg de liefde prijzen
die onze Heiland voor ons koestert?
om zich over ons te ontfermen,
Ja, wie kan begrijpen
hoe het leed van de mensen hem raakt?
en ons rijk te maken in de hemel
De zoon van de Allerhoogste komt in de wereld
omdat haar heil hem zo ter harte gaat
en gelijk te maken aan de lieve engelen.
daarom wil hij zelf als mens geboren worden.
Kyrieleis! 
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8. Arie, Baß
Großer Herr, o starker König,
Liebster Heiland, o wie wenig 
achtest du der Erden Pracht! 
Der die ganze Welt erhält, 
ihre Pracht und Zier erschaffen, 
Muß in harten Krippen schlafen.

9. Choral
Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein!

9. Koraal
Ach, mijn allerliefste Jezuskind,
maak in de schrijn van mijn hart
een schoon zacht bedje om in te rusten,
opdat ik u nooit zal vergeten!

 TEIL II. AM ZWEITEN WEIHNACHTSTAG    DEEL II: TWEEDE KERSTDAG

10. Sinfonia

11. Recitativ, Evangelist
Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herren leuchtet um sie, 
und sie furchten sich sehr.

10. Sinfonia 

11. Recitatief, evangelist
En er waren in de omgeving herders 
in het veld, en zij hielden 's nachts de wacht 
over hun kudde. 
En zie, de engel van de Heer kwam naar hen 
toe, en het licht van de Heer omstraalde hen, 
en zij vreesden zeer.

13. Recitativ, Evangelist und Sopran
Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, siehe, 
ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volke widerfahren wird. 
Denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt David.

13. Recitatief, evangelist en sopraan
En de engel sprak tot hen:
Vrees niet, zie, 
ik verkondig u een grote vreugde, 
die het hele volk ten deel zal vallen. 
Want voor u is heden de Heiland geboren, 
die Christus de Heer is, 
in de stad van David.

12. Koraal
Breek aan, o mooie dageraad
en maak de hemel heller!
O herdersvolk, wees niet vervaard
omdat de engelen jullie vertellen
dat dit zwakke kind zo klein
ons een troost en vreugd zal zijn,
dat het Satan zal bedwingen
en ons voorgoed de vrede brengen!

12. Choral
Brich an, o schönes Morgenlicht,
Und laß den Himmel tagen!
Der Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen,
DaB diese schwache Knäbelein
Soll unser Trost und Freude sein,
Dazu den Satan zwingen
Und letzlich Friede bringen!

8. Aria, bas
Grote Heer en sterke Koning, 
liefste Heiland, o hoe weinig
hecht u aan de pracht van de aarde!
Hij, die de gehele wereld bewaart
haar pracht en rijkdom heeft geschapen, 
moet in een harde kribbe slapen. 

15. Arie, Tenor
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
eh ihr euch zu lang verweilet,
eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
sucht die Anmut zu gewinnen,
geht und labet Herz und Sinnen!

15. Aria, tenor
Verheugde herders, haast u, ach, haast u,
voordat u te lang talmt, haast u 
om naar het lieflijke kind te gaan kijken.
Ga, de vreugde is te mooi,
probeer de lieflijkheid te verkrijgen,
ga en laaf uw hart en uw zinnen!
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19. Aria, Alt
Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
wache nach diesem vor aller Gedeihen!
Labe die Brust, empfinde die Lust,
wo wir unser Herz erfreuen!

19. Aria, alt
Slaap, mijn liefste, geniet van uw rust
en ontwaak daarna voor het welzijn van allen!
Verkwik uw ziel, ervaar het genot
dat ons hart verblijdt!

 TEIL III. AM TRITTEN WEIHNACHTSTAG      DEEL III: DERDE KERSTDAG

24. Chor
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
laß dir die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht! 

24. Koor
Heerser van de hemel, luister naar ons gestamel, 
geniet van onze zwakke liederen
wanneer uw Sion u met psalmen prijst!
Hoor de jubelende lofzangen van ons hart
wanneer wij u nu eerbied betonen
omdat wij zeker kunnen zijn van ons heil!

25. Recitativ, Evangelist 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander:

25. Recitatief, evangelist
En toen de engelen weer naar de hemel voeren, 
zeiden de herders tegen elkaar:

26. Chor
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat.

26. Koor 
Laten wij nu naar Bethlehem gaan 
om te zien wat er is gebeurd 
en wat de Heer ons heeft verkondigd.

28. Choral
Dies hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an;
des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

28. Koraal
Dit heeft hij allemaal voor ons gedaan
om zijn grote liefde te tonen;
laat de hele christenheid zich daarover verheugen 
en hem ervoor bedanken in alle eeuwigheid. 
Kyrie eleis!

31. Arie, Alt
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
fest in deinem Glauben ein!
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke
immer zur Stärke deines schwachen Glaubens sein!

31. Aria, Alt
Mijn hart, berg dit gezegende wonder
stevig op in je geloof!
Laat dat wonder, dat werk van God
altijd kracht geven aan je zwakke geloof!

35. Chor
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
laß dir die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht! 

35. Koor
Heerser van de hemel, luister naar ons gestamel, 
geniet van onze zwakke liederen
wanneer uw Sion u met psalmen prijst!
Hoor de jubelende lofzangen van ons hart
wanneer wij u nu eerbied betonen
omdat wij zeker kunnen zijn van ons heil.


