
Första kantaten – Kantat på Juldagen

1. Kör
Jubla, ropa av glädje! Upp, prisa dagen!
Ropa ut vad den högste idag har gjort!
Sluta tveka, driv bort all klagan,
Stäm upp med stor glädje och fröjd!
Tjäna den Högste med härliga körer,
Låt oss vörda Härskarens namn!

2. Recitativ – Evangelist
Det hände sig vid den tiden att det kom en förordning från 
Kejsar Augustus att hela världen skulle skattskrivas; och alla 
gick för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
Då begav sig också Josef från staden Nasaret i Galiléen upp 
till Judéen, till Davids stad, som heter Betlehem – eftersom 
han härstammade från David – för att skattskriva sig tillsam-
mans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de 
befanns sig där var tiden inne för henne att föda.

3. Recitativ – Alt
Nu skall min käraste brudgum, nu skall hjälten av Davids stam 
till tröst och frälsning för världen äntligen födas.
Nu skall stjärnan ur Jakob skina, dess stråle bryter redan 
fram.
Upp, Sion, gråt inte längre, din lycka stiger på himlen.

4. Aria – Alt
Var beredd, Sion, med öm längtan
på att snart få möta den skönaste, käraste!
Dina kinder skall lysa ännu mera i dag, 
skynda att älska din längtade brudgum!

5. Koral
Hur skall jag ta emot dig,
hur skall jag möta dig, 
som hela världen längtar efter,
prydnaden för min själ?
O Jesu, Jesu, ge själv facklan åt mig så att
jag får veta vad som behagar dig!

6. Recitativ – Evangelist
Och hon födde sin förste son och lindade honom och lade 
honom i en krubba, 
ty det fanns inte plats åt dem i härberget.

7. Koral & recitativ – Sopran och bas
Han har kommit fattig till jorden.
Vem kan tillräckligt prisa den kärlek som vår Frälsare har till 
oss?
För att förbarma sig över oss.
Ja, vem kan väl förstå vilket medlidande han har med männ-
iskorna?
Så att vi blir rika i himmelen. 
Den Högstes Son kommer till världenför att dess frälsning 
ligger honom om hjärtat,
och lika hans kära änglar, därför vill han födas som människa.
Herre, förbarma dig!

8. Aria – bas
Store Herre och starke kung,
käraste Frälsare, o hur lågt
du värderar jordens prakt!
Hansom håller hela världen vid liv
och skapar dess prakt och prydnad
måste sova i en hård krubba.

9. Koral
Ack, mitt käre Jesusbarn,
gör dig en ren mjuk bädd
i mitt hjärtas skrin att vila på
så att jag aldrig glömmer dig.

Andra kantaten – Annandag Jul

10. Sinfonia

11. Recitativ – Evangelist
I samma trakt, på fälten utanför, var några herdar som vak-
tade sin hjord om natten.
Och se; Herrens ängel kom till dem, och Herrens härlighet 
lyste omkring dem.
Och de blev mycket förskräckta.

12. Koral
Bryt fram, o sköna morgonljus
och låt himlens dag begynna!
Ni herdar, bli ej rädda
när änglarna säger till er att
detta späda gossebarn
skall bli vår tröst och glädje
och betvinga Satan
och ge oss frid till sist.

13. Recitativ – Evangelist & ängel
Ängeln sade till dem: ”Var inte rädda.  
Se, jag förkunnar för er en stor glädje,
som hela folket skall uppleva. I dag har en frälsare  
fötts åt er i Davids stad, han är Kristus, Herren”

14. Recitativ - bas
Vad Gud lovade Abraham,  
det säger han nu till herdarna att det är uppfyllt.
Det var en herde som förut fick veta detta av Gud.
Och därför måste också en herde vara den förste som får 
veta att löftet är uppfyllt.

15. Aria – tenor
Glada herdar, skynda, skynda, 
så att ni inte dröjer för länge.
Skynda för att se det kära barnet!
Gå, glädjen kallar er,
sök att få del av det ljuva,
gå och gläd er i hjärta och sinne!
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16. Recitativ – Evangelist
”Och detta är tecknet för er: 
Ni skall finna barnet som är lindat 
och ligger i en krubba.”

17. Koral
Ser ni, där ligger i det mörka stallet
den som har herravälde över allt.
Där oxen förut sökte sin föda,
där ligger nu jungfruns barn.

18. Recitativ – bas
Så gå då dit, ni herdar, gå för att se undret; 
och när ni finner den Högstes son
som ligger i en hård krubba,
sjung då för honom vid hans bädd med ljuv ton, 
med samlad kör, denna vaggsång.

19. Aria – alt
Sov, min käraste, njut av vilan,
vakna sedan för att gagna oss alla!
Vederkvick dig, känn glädje över att vi
gläder oss i vårt hjärta!

20. Recitativ – Evangelist
Och i samma ögonblick var där tillsammans med ängeln
en stor himmelsk här som prisade Gud:

21. Kör
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden.
Till människorna ett gott behag.

22. Recitiativ – bas
Just det, ni änglar, jubla och sjung för att 
det går oss väl idag!
Stäm upp, vi sjunger med er, vi är lika glada som ni.

23. Koral
Vi sjunger för dig i din här
av all krafts lov, pris och ära,
eftersom du, en länge önskad gäst,
nu har infunnit dig.

Tredje kantaten – Tredjedag jul

24. Kör
Himlens härskare, hör mumlet,
ta emot våra matta sånger
som när ditt Sion hyllar dig med psalmer!
Hör hjärtanas jublande pris
när vi nu betygar dig vår vördnad
för att vår välgång är säkerställd!

25. Recitativ – Evangelist
Och när änglarna for i från dem upp till himlen, sade herdar-
na till varandra:

26. Kör
”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som hänt där och som 
Herren har låtit oss få veta.”

27. Recitativ – bas
Han har tröstat sitt folk, han har frälst sitt Israel,
sänt hjälpen från Sion och gjort lut på vårt lidande.
Se herdar, detta har han gjort;
gå alltså, detta är vadni får se.

28. Koral
Allt detta har han gjort för oss
för att visa sin stora kärlek;
det må hela kristenheten glädja sig åt
och tacka honom för i evighet.
Kyrie eleison!

29. Duett – sopran & bas
Herre, ditt medlidande, ditt förbarmande 
tröstar oss och gör oss fria.
Din ömma välvilja och kärlek,
din förunderliga kärlek 
förnyar ständigt din faderliga trohet.

30. Recitativ – Evangelist
Och de skyndade dit och fann både Maria och Josef och 
barnet som låg i krubban.
När de hade sett det, berättade de vad som sagts till dem om 
detta barn.
Och alla som fick höra det häpnade över vad herdarna hade 
sagt.
Maria tog dessa ord till sig och begrundade dem.

31. Aria – alt
Mitt hjärta, inneslut detta saliga under fast i din tro!
Låt alltid dessa under, dessa gudomliga verk vara till styrka 
för din svaga tro!

32. Recitativ – alt
ja, ja, mitt hjärta skall bevara vad det i denna ljuva tid med 
säkra bevis har fått 
veta om sin salighet.

33. Koral
Jag skall flitigt tänka på dig och leva för dig här;
jag vill fara hän till dig; med dig vill jag till sist sväva
fylld av glädje bortom tiden där i det andra livet.

34. Recitativ – Evangelist
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för 
allt de fått se och höra just så som det hade sagts dem.

35. Koral
Var glada för att er frälsare är född här som både Gud och 
människa, 
han som är Herren och Kristus, i Davids stad, utvald bland 
många.

24. Koral / Da Capo
Himlens härskare, hör mumlet,
ta emot våra matta sånger
som när ditt Sion hyllar dig med psalmer!
Hör hjärtanas jublande pris
när vi nu betygar dig vår vördnad
för att vår välgång är säkerställd!
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