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Útdráttur 

 

Kantatan Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit eftir Johann Sebastian Bach sprettur upp úr frjóum jarðvegi 

kirkjutónlistar mótmælenda á öldunum eftir siðaskipti. Verkið var samið í upphafi átjándu aldar, við 

upphaf ferils Bachs sem organisti og tónskáld. Gottes Zeit er frábrugðin síðari kantötum hans, sem 

innihalda söngles og Da capo-aríur í anda ítölsku óperunnar, og svipar frekar til helgikonserta sautjándu 

aldarinnar. Samsetning texta verksins er úthugsuð en þar er dauðinn og hjálpræðið meginþemu. Textinn er 

tvíþættur: fyrri hlutinn styðst við Gamla testamentið en sá síðari inniheldur vers úr Nýja testamentinu 

ásamt kirkjusálmum. Textinn, og sömuleiðis verkið í heild, er skoðað út frá lútherskri túlkunarfræði sem 

gengur út frá því að Biblían sé ein samfelld hjálpræðissaga en opinberi hjálpræðið á ólíkan hátt eftir 

tímabilum. Stuðst er við hugmyndir Eric Chafe sem skiptir tímum hjálpræðisins niður í tíma ísraels, tíma 

Krists og tíma kirkjunnar sem saman kallast tími Guðs. Við greiningu verksins út frá hugmyndum Chafe 

má sjá hvernig kenningin um tíma Guðs tengist upphafsorðum og titli verksins, sem rennir stoðum undir 

þá hugmynd að Bach hafi verið vel að sér í lútherskri túlkunarfræði og samið verkið út frá lögmálum 

hennar. Því næst er tónsetning textans skoðuð nánar með áherslu á áðurnefndra guðfræðihugmynda 

annarsvegar og hljóm- og tónfræðikenninga hins vegar. Niðurstaðan er sú að tónlist kantötunnar er að 

verulegu leyti mótuð af inntaki textans og hugmyndum lútherskrar túlkunarfræði. 
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1. Inngangur 

 
Eftir Johann Seastian Bach liggja hundruðir verka, allt frá innhverfum partítum fyrir einleikshljóðfæri að 

hádramatískum passíum og óratóríum um líf og dauða Krists. Líklega eru þekktust veraldleg verk hans 

fyrir einleikshljóðfæri eða kammerhljómsveitir líkt og Vel stillta hljómborðið og 

Brandenburgarkonsertarnir, en grunninn að höfundarverki Bachs er engu að síður að finna í trúarlegri 

tónlist. Bach vann nær allan sinn starfsferil innan veggja kirkjunnar sem organisti og samdi til dæmis 

aldrei óperu, þrátt fyrir að velgengni í óperuheiminum færði tónskáldum meiri frægð og frama en starf 

organistans. Bach samdi aftur á móti fjölda kirkjukantata, en form þeirra er náskylt óperunni. Í kirkjum 

mótmælenda á átjándu öld var kantatan þungamiðja tónlistarflutnings guðsþjónustunnar,1 en hún tók fyrir 

ákveðið guðfræðilegt efni og bar fram á áhrifaríkan hátt til hlustandans. Kirkjukantötur eru ekki settar á 

svið líkt og óperur en eru engu að síður hádramatískar í eðli sínu og fjalla um innra tilfinningalíf 

mannsins. Þó að kantötur Bachs hafi síðar orðið enn leikrænni með tilkomu nýrra stílbrigða úr heimi 

óperunnar er frásagnarstíllinn í þeim fyrstu samt sem áður fjölbreyttur og dýnamískur. Gottes Zeit ist die 

allerbeste Zeit, kantatan sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð, var samin í upphafi tónskáldaferils Bachs 

og sýnir vel blæbrigði og tjáningarkraft fyrstu kantata hans.2 

  Kirkjukantötur eiga rætur í guðfræði Marteins Lúthers, biblíuþýðingum hans og áherslu á hið 

heilaga orð. Kenningar Lúthers fæddu af sér fjölda trúarlegra söngverka þar sem guðfræðihugmyndir voru 

settar fram í tónlist.  Rannsóknir á eigum Bachs hafa leitt í ljós að hann átti fjölda lútherskra rita á 

bókasafni sínu, þar á meðal Biblíu með ritskýringum Lúthers.3 Því er ekki úr vegi að ætla að Bach hafi 

haft lútherska túlkunarfræði í huga við samsetningu texta kirkjukantatanna. Ein af grunnhugmyndum 

Lúthers er áherslan á Biblíuna sem eina samfellda hjálpræðissögu, en hér á eftir verður leitast við að 

útskýra hvernig sú hugmynd liggur til grundvallar í kantötu Bachs. 

   Í ritgerðinni verður skoðað hvernig texti verksins tengist tónmáli þess. Tónsetning textans verður 

rakin frá upphafi til enda og athugað hvernig hún fellur að hugmyndum lútherskrar túlkunarfræði um 

boðskap Biblíunnar í heild. Hvernig er tónlist Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit mótuð af inntaki textans 

og merkingu einstakra orða innan hans? 

 

 
1 Árni Heimir Ingólfsson. Saga tónlistarinnar: Tónlist á vesturlöndum frá miðöldum til nútímans, 
(Reykjavík: Forlagið, 2016), bls. 241 
2 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach Volume I, (New York: Dover Publications, 1992), bls. 456 
3 Cox, Howard. "THE SCHOLARLY DETECTIVE: Investigating Bach's Personal Bible." Bach 25, no. 1 
(1994): 28-45. Accessed December 1, 2020. http://www.jstor.org/stable/41640389. 
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2. Uppruni 
 

Kantatan 

Kantatan er fyrirferðarmikil meðal tónlistarstíla sautjándu aldarinnar og fyrri hluta þeirrar átjándu. Hún er 

náskyld óratóríunni og óperunni en þó smærri í sniðum og lýrískari. Uppruna hennar má rekja til Ítalíu, en  

á sautjándu öld dreifðist hún þaðan til nágrannalandanna og náði hápunkti í mótmælendakirkjum 

Þýskalands í formi kirkjukantötunnar.4 Þar blandaðist tónlist kirkjunnar, sem hafði tekið stakkaskiptum 

eftir siðaskiptin, saman við tilfinningaþrunginn stíl óperunnar.5 Tónskáld á borð við Schütz, Buxtehude og 

Pachelbel lögðu mikið til þróunar kantötunnar en Johann Sebastian Bach átti eftir að lyfta henni í hæstu 

hæðir.  

  Óperuformið hafði afgerandi mótunaráhrif á kantötuna og um leið tónsmíðar Bachs. Óperan var 

vinsæl meðal hirða Þýskalands þar sem hún þjónaði prinsum og hirðfólki sem afþreying og vitnisburður 

um glæsileika hirðlífsins. Þó lítið sem ekkert lifi eftir af verkum sem þar hljómuðu hafði innreið stílsins 

til Þýskalands áhrif á þróun kantötunnar, einkum með tilkomu sönglesa og da capo-aría.6 Þessar nýjungar 

má rekja til guðfræðingsins og skáldsins Erdmanns Neumeister, sem bætti frumortum madrígalaljóðum 

inn á milli sálmaversa sem tónskáld tónsettu síðan samkvæmt hinum nýju formum. Skáldskapur 

Neumeisters átti eftir að bylta gerð kirkjukantötunnar í upphafi átjándu aldar, um það leyti sem Bach var 

að hefja sinn feril.7  

  Kantötur Bachs eru yfir tvö hundruð talsins og mynda hryggjarstykkið í höfundarverki hans, en 

flestar eru undir fyrrnefndum áhrifum óperunnar og margar styðjast við texta Neumeisters. Elstu kantötur 

Bachs frá fyrsta áratug átjándu aldar, greina sig þó frá þeim yngri því þær voru samdar áður en Bach 

kynntist ítölsku óperunni. Þær eru þess í stað frekar í anda helgikonserta (e. sacred concerto, hér eftir 

nefnt ,,helgikonsert“), tónlistarforms sem einkenndi þýska kirkjutónlist á sautjándu öld.8 Gottes Zeit ist 

die allerbeste Zeit, sú kantata sem liggur til grundvallar í þessari ritgerð, er ein þeirra sem var samin í 

upphafi ferils Bachs og því frábrugðin þeim kantötustíl sem hann er þekktastur fyrir. 

 

Lúther og kantatan fyrir áhrif óperunnar 

Biblíuþýðing, guðfræðikenningar og umbætur Marteins Lúthers innan kirkjunnar höfðu ómæld áhrif á 

 
4 Alfred Dürr, The Cantatas of J.S. Bach (New York: Oxford University Press, 2005), bls. 3 
5 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 12 
6 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach Volume I, (New York: Dover Publications, 1992), bls. 467 
7 Árni Heimir Ingólfsson. Saga tónlistarinnar, bls. 241 
8 Richard D.P. Jones, The creative development of Johann Sebastian Bach (New York: Oxford University 
Press, 2007) bls. 97 
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gang vestrænnar tónlistarsögu. Fyrir Lúther gegndi tónlist mikilvægu hlutverki, en hann sagði hana eiga 

hið æðsta lof skilið að orði Guðs einu undanskildu.9 Áherslur Lúthers leiddu til mikillar grósku í trúarlegri 

tónlist á öldunum eftir siðaskiptin, en samkvæmt þeim fékk ekkert meira vægi en orð Guðs. 

Byltingarkenndar hugmyndir Lúthers um ritninguna á móðurmálinu urðu að uppsprettu nýrra stíla og 

nýrrar nálgunar á tónlist helgihaldsins. Dæmi um slíka stíla eru kóralar, mótettur og helgikonsertar sem 

seinna áttu eftir að þróast yfir í kantötuna á átjándu öld í Þýskalandi.10 

  Sem fyrr segir er einn af grunnstólpum kenninga Lúthers trúin á mátt orðsins. Samkvæmt henni er 

hið heilaga orð máttlaust nema það sé kunngert, sett í nútímalegt samhengi og haldið lifandi í 

prédikuninni. Í augum Lúthers var prédikunin, boðun Guðs orðs, meira en fyrirlestur. Hann taldi hlutverk 

prédikarans ekki vera að ræða líf Krists á hlutlausan eða sögulegan hátt heldur að koma Kristi til 

safnaðarins.11 Lúther sagði: ,,...ég prédika fagnaðarerindið um Krist með röddinni og færi þér Krist til 

hjartans svo hann mótist í hjarta þínu.“12 Með þessum hætti öðlaðist orðið hlutverk sem 

,,samskiptavetvangur Guðs og manns.“13 Guðfræði Lúthers leggur þannig sérstaka áherslu á hið talaða orð 

og þar af leiðandi hið sungna. 

  Í kjölfar þessara hugmynda tóku tónskáld nú í auknum mæli að leggja áherslu á textatúlkun og 

útleggingar af biblíuversum í verkum sínum. Fram að siðaskiptum hafði tíðkast að tónsetja einungis fasta 

messuliði en nú opnuðust leiðir að fleiri versum biblíunnar. Dæmi um tónsmíðastíl sem þróaðist á þessum 

tíma var dictum motet: fjölradda gerð tónsmíða sem byggði á orðum Jesú, versum úr guðspjöllunum eða 

bréfum Nýja testamentisins. Eftir að guðspjall dagsins var lesið flutti kórinn dictum motet þar sem nýlesin 

orð guðspjallsins voru sungin. Hlutverk og staðsetning dictum motet innan messunnar var upphafspunktur 

þróunar sem náði síðar fullum þroska í kantötum sautjándu og átjándu aldar.  

  Í anda hinna nýju strauma stóðu tónskáld frammi fyrir þeirri áskorun að túlka hið heilaga orð í 

tónsmíðum á sambærilegan hátt og það var gert í prédikuninni. Úr varð túlkunaraðferð sem fólst í því að 

stilla saman ólíkum textum sem allir fjölluðu um sama efni og kanna þannig mismunandi sjónarhorn, með 

það fyrir augum að dýpka skilning hlustenda á viðfangsefninu. Næsta skref var svo að bæta við nýjum 

texta, jafnvel frumortum, inn á milli þeirra eldri, aðferð sem kallaðist á miðöldum trópi.14 Tilraunir 

tónskálda til að bera fram orð ritningarinnar tóku ekki síður til forms en texta. Með svokölluðum 

söngljóðastíl, sem barst til Þýskalands frá Ítalíu um aldamótin 1600, fundu tónskáld kirkjunnar aðra 

 
9 Sama rit, bls. 97 
10 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 4 
11 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther: svipmyndir úr siðbótarsögu (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2014), bls. 137 
12 Gunnar Kristjánsson, Marteinn Lúther, bls. 138 
13 Sama rit, bls. 138 
14 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 3 
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áhrifaríka leið til að koma ritningunni áleiðis í tónum. Sá stíll var líflegur og leikrænn og átti eftir að ná 

mestu flugi hjá Heinrich Schütz. Annað form sem mótaðist af hinum nýju áherslum var kóralmótettan, 

fjölradda útsetning á sálmum þar sem laglínan var cantus firmus. Hefðir söngljóðastílsins og 

kóralmótettunnar sameinuðust á sautjándu öld í helgikonsertum á borð við þá eftir Schütz en þaðan liggur 

bein leið að fyrstu kantötum Bachs.15 

 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 

Elstu varðveittu kantötur Bachs eru frá þeim tíma sem hann starfaði sem organisti í Mülhausen (1707-8). 

Formgerð þeirra er af eldri stílnum fyrir áhrif Neumeisters og eru því án sönglesa og da capo-aría: 

helgikonsertar sem út frá textanum gætu verið nefndir eins konar tróperaðar dictum motet.16 Sex kantötur 

hafa varðveist í þessum stíl og er texti þeirra að mestu leyti samsettur úr biblíuversum og sálmum. Ein 

þeirra er kantatan Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.  

  Gottes Zeit er jarðarfararkantata, en ekki er vitað fyrir hvern hún var samin.17 Til viðbótar við brot 

úr sálmum og biblíuversum er texti Gottes Zeit í einstaka tilfellum tróperaður, þar sem frumortum línum 

hefur verið bætt inn (sjá viðauka). Ekki er vitað hvort þær komi frá Bach sjálfum eða öðrum textahöfundi, 

líkt og fjallað verður um hér á eftir. Kantatan er í fjórum þáttum:  

 

1. Sonatina                                                         (hljóðfærainngangur) 

2. 2a. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit             (kór) 

    2b. Ach, Herr, lehre uns bedenken                (tenóraría) 

    2c. Bestelle dein Haus                                   (bassaaría) 

    2d. Es ist der alte Bund                                  (kór og sópran) 

3. 3a. In deine Hände befehl ich meinen Geist (altaaría) 

    3b. Heute wirst du mit mir im Paradies sein (bassaaría og sálmur) 

4. Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit                 (kór) 

 

Þættirnir fjórir samanstanda af stuttum undirköflum sem renna hver inn í annan, þar sem síðasta slag í 

niðurlagi eins kafla er staðsett á fyrsta slagi þess næsta. Þessi aðferð þekkist í mótettum og gefur 

tónlistinni aukið flæði.      

 

 
15 Richard D.P. Jones, The creative development of Johann Sebastian Bach (New York: Oxford 
University Press, 2007) bls. 97 
16 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 12 
17 Spitta, Johann Sebastian Bach Volume I, bls. 456 
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3. Guðfræðihugmyndir Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 

 
Samsetning textans 
Umfjöllunarefni Gottes Zeit er tvíþætt: dauðinn og hjálpræði Krists. Annars vegar er áherslan lögð á vers 

úr Gamla testamentinu sem öll fjalla um óumflýjanlegan dauða manneskjunnar en hins vegar á Krist og 

fagnaðarboðskap Nýja testamentisins. Þessi aðferð, að stilla saman ólíkum versum úr Biblíunni til 

hugleiðingar eða huggunar, fylgdi nýmótaðri bænahefð mótmælenda.18 Texti kantötunnar er að mestu 

leyti samsettur úr ólíkum biblíuversum, en fræðimenn telja að uppröðun þeirra fylgi ákveðnum 

fyrirmyndum. Til viðbótar inniheldur kantatan einnig einstaka frjálsar og tróperaðar setningar sem líklegt 

er að komi frá Bach sjálfum.19 Þar að auki inniheldur textinn tvo kórala, annan eftir Lúther og hinn eftir 

Adam Reusner. 

  Ein líkleg fyrirmynd að uppröðun biblíuversanna í Gottes Zeit er bænabók lútherska 

sálmaskáldsins Johanns Orealusar Christliche Bet-Schule (1668). Undir yfirskriftinni Tägliche Seuffzer 

und Gebet üm ein seliges Ende (dagleg andvörp og bæn um farsælan endi) eru skráð fimm ritningarvers í 

sömu röð og þau birtast í kantötunni frá kafla 2c til 3b (Jesaja 38:1; Síraksbók 14:18; Opinberunarbókin 

22:20; Sálmarnir 31:6; Lúkas 23:43). Annars staðar í sömu bók má finna textann í lokakóral verksins, 

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit, og sálmavers fyrstu aríunnar, Herr, lehre uns bedenken.20 Bókin 

inniheldur einnig ritningarversið Heute wirst du mit mir im Paradies sein og sálminn Mit fried und freud 

ich fahr dahin og raðar þeim hvor á eftir öðrum líkt og þeir birtast í kantötunni.  

   Líklegt er að Bach hafi einnig notað sálminn Ich hab mein Sach Gott heimgestellt eftir Johann 

Leon við samsetningu textans, en hann heyrist í undirleik miðkafla verksins.21 Þar koma fram 

guðfræðihugmyndir í svipaðri röð og í texta kantötunnar. Í sálmi Leons, líkt og í texta Bachs, eru orðin 

,,ach herr“ sett framan við ritningarversið ,,lehre uns bedenken,“ en þau eiga sér ekki fyrirmynd í 

Biblíunni. Annað vers sálmsins hefst á orðunum ,,mein Zeit und Stund ist, wann Gott will,“ sem er 

hugsanleg uppspretta tróperaða textans í upphafi verksins [mín skáletrun]:  

 

   

 

 
18 Tilley, Janette. "Meditation and Consolatory Soul-God Dialogues in Seventeenth-Century Lutheran 
Germany." Music & Letters 88, no. 3 (2007): 436-57. Accessed November 14, 2020. 
http://www.jstor.org/stable/30162866. 
19 Spitta, Johann Sebastian Bach Volume I, bls. 
20 Bach, Johann Sebastian. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Útsetning: Peter Tahlheimer, (Stuttgart: 
Carus - Verlag, 2013) bls. 4 
21 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 763 
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  Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 

  In ihm leben, weben und sind wir, 

  solange er will. 

  in ihm sterben wir zur rechten Zeit, 

  wenn er will.   

 

Þó að upphafsorðin ,,Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ séu líklega dregin af sálmi Leons er höfundur 

þeirra ekki þekktur. Sá möguleiki er fyrir hendi að Bach hafi sjálfur hafi sett þau saman.22 

 

Biblían sem hjálpræðissaga 

Hina fornu hugmynd um Biblíuna sem eina samfellda hjálpræðissögu má rekja allt aftur til Páls Postula 

en hún verður síðar lykilatriði í lútherskri túlkunarfræði.23 Samkvæmt þeirri kenningu eru Gamla og Nýja 

testamentið ein samfelld frásögn með sameiginlegt markmið og merkingu, saga hjálpræðis sem nær 

hápunkti í upprisu Krists. Samkvæmt þessum hugmyndum endurspeglar munur, jafnvel misræmi, á milli 

ritanna þá staðreynd að opinberun hjálpræðisins er styttra á veg komin því eldri sem ritin eru. Atburðir 

Gamla testamentisins öðlast þannig nýja merkingu, túlkaðir sem fyrirboðar þess sem á seinna eftir að 

fullkomnast í Kristi.24 Ætla má að þessi hugsun liggi að baki samsetningu kantötunnar þar sem 

hjálpræðissagan skýrist eftir því sem verkinu vindur fram og áherslan færist frá Gamla testamentinu yfir á 

hið nýja. 

  Samkvæmt lútherskri túlkunarfræði eru lögmálið og fagnaðarerindið tvær ólíkar birtingarmyndir 

hjálpræðisins og endurspegla ólíkt eðli Guðs eftir tímabilum. Gamla testamentið segir frá Guði föður og 

tíma Ísraels. Nýja testamentið segir frá Jesú Kristi, tíma Krists, en tíminn eftir Krist, þegar heilagur andi 

hefur verið sendur lærisveinunum er tími kirkjunnar. Saman eru öll tímabilin tími Guðs25 Í Gottes Zeit 

birtast allir ,,tímar“ hjálpræðissögunnar í réttri röð. Í kafla 2a hljóma orðin ,,Gottes Zeit ist die allerbeste 

Zeit“ (tími Guðs er hinn allra besti tími), sem má því skilja sem inngang að hugmyndafræði textans í 

heild. Inngangsorðin eru trópi, líklega saminn einungis fyrir þessa kantötu. Þau vísa öðrum þræði til þess 

að tímasetning dauðastundarinnar sé ákveðin af Guði og manneskjunni hulin en hins vegar til fyrrnefndrar 

 
22 Spitta, Johann Sebastian Bach Volume I, bls. 457 
23 Chafe, Analysing Bach cantatas, bls. 241 
24 Sama rit,, bls. 4 
25 Chafe, Analysing Bach cantatas, bls. 71 



 

7 
 

hugmyndar um mismunandi tímabil heilagrar þrenningar og opinberun hjálpræðisins í sögunni. Þannig 

geta orðin virkað sem hugleiðing um eðli hjálpræðisins og þá staðreynd að það birtist ekki allt í einu 

heldur smám saman í gegnum aldirnar. 

 

Líking Lúthers 

Lúther tengdi eyðileggingu og endurbyggingu Jerúsalem við trúarlíf einstaklingsins, en frá henni er greint 

í spámannsriti Jesaja (versum 1:21-28 og 4:2-6). Samkvæmt Lúther var eyðilegging borgarinnar ekki 

aðeins sögulegur atburður heldur einnig líking fyrir eyðileggingu samviskunnar af hendi lögmálsins, 

táknræn fyrir syndafall einstaklingsins þegar hann áttar sig á því að hann er syndugur og refsingin sé 

dauði. Að sama skapi taldi Lúther endurbyggingu borgarinnar tákna það þegar samviskan er endurbyggð 

og hún meðtekur fyrirgefningu og kærleika Guðs. Væri saga Jerúsalem túlkuð á þennan hátt innihéldi hún 

innri sannleik sem færi saman við trúarupplifun einstaklingsins, en þannig túlkaði Lúther frásögn Gamla 

testamentisins út frá eigin guðfræðiláherslum og heimfærði hana á samtíma sinn.26  

  Ferli tóntegundanna í kantötunni er hægt að skoða út frá líkingu Lúthers. Þær ferðast frá Es-dúr 

niður tvö formerki að Bb-moll og svo þaðan upp aftur að Es-dúr. Flutningur tóntegundanna niður 

fimmundahringinn og upp aftur má skilja sem líkingu fyrir trúarferil einstaklingsins, líkt og á við um fall 

og endurbyggingu musterisins í kenningu Lúthers. Viðsnúningur tóntegundanna, þegar þær breyta um 

stefnu og taka að ,,rísa,“ á sér stað eftir kafla 3a, einum kafla síðar en skilin á milli tíma ísraels og tíma 

Krists í textanum þar sem bæði tónmál og texti taka nýja stefnu. Ef litið er til orðanna í kafla 3a, ,,In deine 

Hände befehl ich meinem Geist“ (Sálmarnir 31:6 ,,Í þínar hendur fel ég anda minn), má ætla að Bach noti 

“lága” tóntegund til að undirstrika varnarleysi og óvissu manneskjunnar þar sem hún felur anda sinn í 

hendi Guðs mitt í myrkri dauðans (,,myrkustu“ tóntegundinni). Tónsetning orðanna í Bb-moll (innan 

kaflans er lögð áhersla á tóntegundir enn ,,neðar,“ allt að Eb-moll sem hefur 6 b) vísar þannig til 

trúartilfinningarinnar sem býr að baki orðunum.. 

    

4. Textatúlkun Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
 

Hlutverk stílbrigðanna  

Ólíkur uppruni textabrotanna í Gottes Zeit endurspeglast skýrt í tónlistinni. Tími ísraels er tónsettur með 

eldra tónmáli sem hefur stíft form: fúgur og ritornello eru ríkjandi. Hrynmynstur þessara kafla er reglulegt 

og tónlistin á lægra tónsviði.27 Tími Krists er túlkaður með frjálslegri aríurm á hærra tónsviði en tími 

 
26 Sama rit,,bls. 5 
27 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 764 
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kirkjunnar með sálmum.  Í kafla 2d hljóma allir ,,tímar“ verksins samtímis: Kórinn syngur fúgu við texta 

Gamla testamentisins, sópraninn syngur frjálsa yfirrödd við texta Nýja testamentisins og undirleikurinn 

vitnar í þekktan lútherskan sálm. 

  Þrátt fyrir að áhrif Neumeisters hafi þegar gert vart við sig innan krikjunnar samdi Bach enn 

tónlist í anda eldri tónskálda. Hann sótti innblástur aftur í tímann og skrifaði tónlist sem hefur líklega 

hljómað gamaldags í eyrum kirkjugesta.28 Bach tókst samt sem áður að blása lífi í gömlu tónlistarstílana 

með því að setja þá í ákveðið guðfræðilegt samhengi.29 Þannig gefur hann þeim hlutverk í framvindu 

verksins og tilgang í frásögninni.30 Með því að tengja gamla tónlistarstíla við Gamla testamentið 

undirstrikar hann hlutverk tímans sem meginþema í verkinu. Sömu sögu er að segja um samhengi texta og 

tónlistar í tónsetningu Nýja testamentisversanna.  Þar velur hann nýrri stíla, frjálsari aríur með líflegra 

hrynmynstri og merktum styrkleikabreytingum.31 Í verkinu sameinast þannig fornir og nýir stílar á hátt 

sem stingi í stúf ef ekki væri fyrir guðfræðilegt samhengi textans, því þrátt fyrir misleitni stílanna vefur 

Bach þá saman í heildræna frásögn. Samband stílbrigða og þema verksins má lýsa með þessari töflu: 

 

Þemu Tími Guðs Textar Heilög þrenning Tónlist 

Dauði → Tími ísraels→ Gamla testamentið → Faðir → Dökkt tónmál 

Hjálpræði → Tími Krists → Nýja testamentið → Sonur → Létt tónmál 

Tími → Tími kirkjunnar → Kirkjusálmar → Heilagur andi → Sálmalög 

 
  Mynd 1. Taflan sýnir samband og samhengi þema og stílbrigða í verkinu.  
 
Forleikur 

Hljóðfærasamsetning verksins er viðkvæm og lágstemmd: tvær flautur, tvær gömbur og continuo. Þessi 

samsetning er einsdæmi í höfundarverki Bachs en minnir á jarðarfararkantötur sautjándu aldar eins og þær 

sem Buxtehude samdi. Dökkur og þykkur hljómur gambanna og skær og viðarkenndur hljómur flautanna 

mynda sterkar andstæður sem kallast á við þemu textans. Barrokkflautan er þess eðlis að tónhæð tiltekins 

tóns markast meðal annars af þeim blásturstyrk sem beitt er. Þetta gerir stillingu krefjandi, sem er 

 
28 D.P. Jones, The creative development of Johann Sebastian Bach, bls. 97 
29 Chafe, Analysing Bach cantatas, bls. 3 
30 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 764 
31 Sama rit, bls. 764 
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athugavert í ljósi þess að flauturnar eru látnar leika einraddað nær undantekningalaust.32 Við það myndast 

sláttur í tóninum sem gerir hann viðkvæman og óstöðugan. Líklegt er að Bach hafi gert þetta vísvitandi til 

að ná fram einmitt þeim hughrifum.  

  Kantatan hefst á sónatínu í Es-dúr sem hefur hlutverk forleiks eða inngangs. Í henni birtast tvö af 

þemum verksins í smærri mynd, dauðinn og hjálpræðið. Bach tóngerir þessi hugtök og stillir saman sem 

andstæðum. Tónlistin er friðsæl og blíðleg, stöðugur sláttur fer af stað í continuo og gömbur leika ómblítt 

stef í samstígum sexundum. Gömbustefið er byggt á ákveðnu hrynmótívi sem er áberandi 

byggingareining í öllum köflum verksins: áttundaparti og tveimur sextándupörtum á sama bjálka. Eftir 

stuttan inngang leika flauturnar angurvært stef, byggt á fyrrnefndu hrynmótívi. Þetta hrynmótív í 

flautunum er tónsett með ,,andvapsmótívi:“ hendingu sem fellur ýmist stækkaða ferund eða litla sjöund 

niður á við og minnir á andvarp. Flauturnar spila hendingarnar einraddað með einstaka áhrifamiklum 

undantekningum. Ýmist dettur önnur flauta út í eitt slag eða þá að einradda línur riðlast í taktinum með 

þeim afleiðingum að ómstríður myndast. Þetta óvenjulega samspil er einsdæmi í öllu höfundarverki 

Bachs og eykur enn á tregatilfinningu laglínunnar.33 Hér endurspeglast andstæður textans í tónlistinni 

strax í upphafi verksins: Stöðugur, ómblíður undirleikur á lágu tónsviði liggur undir ómstríðari og 

tregafyllri laglínu flautunnar sem spiluð er á hærra tónsviði. Þetta má túlka út frá texta verksins með þeim 

hætti að óstöðugt flautustefið tákni vonleysi og sorg mannsins andspænis dauðanum en stöðugur og 

mildilegur undirleikurinn tákni hjálpræði Krists.  

  Hljómræn framvinda kaflans er hefðbundin en jafnframt einnig hægt að túlka í ljósi textans. 

Tónlistin ferðast frá grunntóntegundinni Es-dúr að fullgerðu niðurlagi í f-moll. Þá hefur annað b bæst við 

sem gefur henni dekkra yfirbragð og táknræna ,,lækkun.“ Upp frá því hefst svo leiðin til baka að 

upprunalegu grunntóntegundinni, en þegar farið er aftur upp fimmundahringinn og eitt b tekið af er eins 

og tónlistin ,,rísi.“ Þetta er einnig hægt að túlka í ljósi líkingar Lúthers um fall og endurbyggingu 

samviskunnar sem fyrirboða um ferli tóntegundanna í verkinu í heild. Þannig eru meginþemu verksins 

strax gefin til kynna, og samband þeirra við tónmálið sjálft undirstrikað. 

 

Tónsetning textans 

Upphafsorð kafla 2a: ,,Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ (tími Guðs er hinn allra besti tími), eru sett fyrir 

kór. Kaflinn hefst í fjórskiptum takti og er í Es-dúr líkt og sónatínan. Tónlistin tjáir gleði, yfirvegun og 

 
32 Netherlands Bach Society. ,,Van der Velden, Van Veldhoven and Ter Schegget on Bach Cantata BWV 

106.“ Myndband: 5:58. Sótt 17. nóvember 2017 á https://www.bachvereniging.nl/en/bwv/bwv-106/. 

33 Netherlands Bach Society. ,,Van der Velden, Van Veldhoven and Ter Schegget on Bach Cantata BWV 
106.“  
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sátt við fullyrðingu textans. Fyrir næstu orð, ,,in ihm leben, weben und sind wir, solange er will“ 

(Postulasagan 17:28 ,,í honum lifum, hrærumst og erum við, svo lengi sem honum þóknast“) verður 

takturinn þrískiptur og líflegt fugato fer af stað. Tónmálun verður áberandi, þar sem tónsetning ákveðinna 

orða endurspeglar merkingu þeirra. Orðið ,,weben“ (hrærumst)34 er sett yfir langar skiptitónsmelismur og 

orðið ,,solange“ (svo lengi) er látið liggja á sama tóni yfir tólf slög.  

 

   
  Dæmi 1. Taktar 9 - 12 í kafla 2a 

 

   
  Dæmi 2. Taktar 30 - 34 í kafla 2a 

 

Næst hljóma orðin ,,in ihm sterben wir zu rechter Zeit, wenn er will“ (í honum deyjum við á réttum tíma, 

þegar honum þóknast) en þá hefur tónlistin módúlerað yfir í dekkri tónlit, c-moll . Á orðinu ,,sterben“ 

(deyjum) verða tvær breytingar: Takturinn verður aftur fjórskiptur og ómstríður fullminnkaður hljómur 

heyrist, en Bach tónsetur orðið sterben með ómstríðu nær undantekningalaust í öllum köflum verksins. 

Þegar síðustu orð kaflans, ,,wenn er will“ (þegar honum þóknast) hljóma, endar kaflinn á forhljómi, 

hálfendi sem rímar við óvissuna sem orðin tjá. 

  Kafli 2b er fyrsta aría kantötunnar, en þar fer tenór með orð úr 90. sálmi Gamla testamentisins: ,, 

[...] lehre uns bedenken dass wir sterben müssen“ (Sálmarnir 90:12 ,,kenn oss að telja daga vora, að vér 

megum öðlast viturt hjarta“). Flauturnar leika tregafullt ritornello í c-moll. Eins og áður í verkinu leika 

þær einraddað en hendingarnar eru byggðar upp á hryn- og andvarpsmótívum sónatínunnar. Kaflinn er í 

c-moll með viðkomu í g-moll og Es-dúr sem bregður bæði birtu og skugga yfir textann og tengir hann við 

heildarþemu verksins. 

  Bach skiptir texta tenórsins í þrennt og þar af leiðandi eru þrír örstuttir þættir innan þessarar stuttu 

aríu. ,,Ach Herr, lehre uns bedenken“ er tregaþrungin hending sem fellur frá g’’ niður á c, byggð á hryn- 

og andvarpsmótívum flautanna. Samfara orðunum hljómar ritornello flautanna sem virkar sem stöðug 

áminning um óumflýjanleika dauðans. ,,Dass wir sterben müssen“ er næsti þáttur aríunnar, en þá flyst 

tónlistin snögglega yfir í v-sæti tóntegundarinnar, g-moll. Skiptingin yfir í dekkri tóntegund er viðeigandi 

 
34 orðið weben þýðir orðrétt ,,að vefa“ 
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þegar merking orðanna er tekin til greina. Orðið ,,sterben“ fær aukið vægi þegar það er dregið yfir 

hálftónsbil frá es’ niður á d’ og kallast í leiðinni á við flautuleik og hrynmótív sónatínunnar. Síðustu 

orðin, ,,auf dass wir klug werden“ eru hápunktur aríunnar. Þar eru orðin ,,auf dass“ endurtekin tvisvar á 

meðan tónlistin rís á áhrifaríkan hátt með tóntegundaskiptum frá v-sæti upp á III-sæti. Yfir fullgerðu 

niðurlagi fyrir III-sæti eru lokaorð versins sungin í heild og hápunkti náð. Með þessu hefur Bach sett birtu 

yfir lokaorðin sem myndar andstæðu við fyrri hluta verksins. Tóntegundaskiptin yfir í Es-dúr og ris 

laglínunnar verða að táknrænum fyrirboða komandi hjálpræðis og mynda hljóðræna tengingu við verkið í 

heild: ferli úr skugga yfir í birtu.  

  Tónmálun er áberandi í verkinu. Í bassaaríunni í kafla 2c birtist skýr andstæða orðanna ,,sterben“ 

og ,,lebendig“ (lifandi). Arían hefst án hljóðfærainngangs á orðunum ,,bestelle dein Haus!“ (gerðu hús þitt 

reiðubúið). Bach undirstrikar aðkallandi skilaboð orðanna með því að staðsetja hratt ritornello á eftir 

þeim sem gefur til kynna að tíminn sé naumur. Orðið ,,sterben“ er tónsett á synkópu með afturkölluðum 

tóni sem myndar stækkaða ferund við flauturnar. Hins vegar er orðið ,,lebendig“ tónsett með virtúósískri 

og leikandi melismu yfir fimm takta. Það er því greinilegt í tónsetningu einstakra orða hvernig tónlistin og 

textinn eru samofin.  

 

   
  Dæmi 3. Taktar 8 - 10 (í F-lykli) í undirkafla 2c.. 

   
  Dæmi 4. Taktar 31 - 35 í undirkafla 2c 
 

Undirkafli 2d, ,,Es ist der alte Bund,“ er lengsti kafli verksins ásamt því að vera tónlistarlegur og 

hugmyndafræðilegur hápunktur þess. Þar blandast allir ,,tímar“ textans saman í einskonar fjölkóra mótettu 

þegar þriggja radda kórfúga er sett við orð Gamla testamentisins, yfirrödd í sópran fer með vers úr Nýja 

testamentinu og undirleikurinn vitnar í kirkjusálm.35 Kaflinn er í f-moll, einu b neðar en kaflarnir á undan. 

Alt, tenór og bassi syngja fúgu við orðin ,,Es ist der alte Bund: Mensch, du musst sterben“ (Síraksbók 

14:17 ,,lögmál frá örófi alda býður: ,,þú skalt deyja““). Hrynjandin er alvöruþrungin, en stækkuð ferund 

aðskilur orðin ,,Es ist der“ frá ,,alte Bund“ sem gefur stefinu kalt yfirbragð og undirstrikar drungalega 

merkingu textans. Fúgustefinu er skipt í tvennt, ,,Es ist der alte Bund“ annars vegar og ,,Mensch, du 

 
35 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 760 



 

12 
 

musst sterben“ hins vegar. Fyrri hlutinn helst óbreyttur í gegnum kaflann en sá síðari þróast eftir því sem 

honum vindur fram. Í upphafi er orðið ,,sterben“ dregið yfir fjögur slög með áberandi ómstríðum: biðtóni 

(V/v 9b-8), stækkuðum og fullminnkuðum hljómi (III+/v-#vii° 65 /v), biðtóni (V7
4-3)  og synkópu sem gefur 

hendingunni óstöðugt og óhugnanlegt yfirbragð. Næst þegar fúgustefið kemur fyrir er orðið ,,sterben“ 

ekki lengur tónsett yfir fjögur slög heldur tvö, synkópan og ómstríðan eru horfin en drungaleg áhrif eru 

enn merkjanleg í því að orðið er dregið yfir hálftónsbil. Þriðja birtingarmynd stefsins er án ómstríða eða 

óstöðugleika. Nú fær hvert atkvæði eitt slag og nótnagildin eru þau sömu og í yfirrödd sópransins.36 Með 

þessari þróun hefur hugmyndin um óumflýjanlegan dauða mannsins smám saman farið úr ómstríðu yfir í 

ómblíðu samfara eftirvæntingunni eftir hjálpræði Krists sem birtist í orðum sópransins: ,,Ja komm, Herr 

Jesu.“  

  Continuo spilar stöðugan bassagang í gegnum allan kaflann sem drífur tónlistina áfram og verkar 

ef til vill sem líking fyrir gang lífsins í átt að dauðanum.37 Fúgan, sem hingað til hefur verið í f-moll,  

hættir tímabundið og gömburnar detta út eftir fullkomið niðurlag sem er undirbúið í c-moll en reynist 

óvænt vera í C-dúr. Á sama slagi og continuo spilar bjarta dúrþríund C-dúrhljómsins tekur sópraninn við 

frásögninni með einsöngshendingum þar sem orðin:,,Ja komm, Herr Jesu!“ eru endurtekin yfir undirleik 

continuo-sins eins. Versið er fengið úr lokaorðum Opinberunarbókarinnar og verkar ýmist sem 

örvæntingarfullt ákall eða friðsæl vonarorð eftir því hvernig það er tónsett. Í fyrstu eru orðin tónsett sem 

tvítekinn sekvens yfir áherslu á As-dúr. Sekvensinn og hljómagangurinn, sem fer niður 

fimmundahringinn, hafa yfir sér blæ öryggis og friðar. Í staðinn fyrir niðurlag í As-dúr er það óvænt í f-

moll, myrkur umlykur orðin að nýju og þau eru ekki endurtekin í sekvens heldur kvikum og óstöðugum 

hendingum. Það sem eftir lifir kaflans sveiflast merking orðanna á þennan hátt á milli vonar og 

örvæntingar.  

  Stuttu eftir innkomu sópransins vitnar undirleikurinn í sálm Johanns Leons. Nú eru átök hafin í 

verkinu sem mynda fyrrnefndan hápunkt þess. Andstæður ríkja bæði í textanum og tónlistinni. Fúgan 

heyrist á ný og um leið kuldaleg áminning um yfirvofandi dauða en sópraninn kallar eftir Kristi ýmist í 

dúr eða moll. Það liggur vel við að líkja þessum stað kaflans við dauðastríð. Fúgan og bassagangur 

continuo-sins tákna dauðann sem færist sífellt nær og sópraninn táknar manneskjuna sem stendur ein 

andspænis honum. Tónlistin sveiflast á milli vonar og ótta þangað til fúgan leysist upp með hækkandi 

línum sem saman mynda minnkaða, óstöðuga hljóma á orðinu ,,sterben.“ Sópraninn heldur áfram ákalli 

sínu en hljóðfærin detta út eitt af öðru. Loks heyrist sópranröddin ein syngja ,,Herr Jesu,“ hendingu sem 

endar eins og í lausu lofti á F-dúrþríund, skreytt með þríólum og trillum sem afmá hrynmynstur 

 
36 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 762 
37 Mincham Julian. ,,Chapter 79 BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.“ The Cantatas of Johann 
Sebastian Bach, 19. nóvember 2020. http://www.jsbachcantatas.com/documents/chapter-79-bwv-106-s/. 
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tónlistarinnar. 

 

   
  Dæmi 5. Taktar 52 - 54 (í sópranlykli) í undirkafla 2d. 

 

Síðasti taktur kaflans, miðja verksins, er skrifaður út með þögn og fermötu í öllum röddum. Þögnin er ein 

sinnar tegundar í verkinu og virkar sem táknræn líking fyrir dauðastundina. 

 

Tónmál síðari hlutans 

Tónmál síðari hluta verksins, sem fjallar um tíma Krists, er að sumu leyti frábrugðið tónmáli fyrri hlutans. 

Tónlistin er á hærra tónsviði og stílbrögð eins og sekvensar og styrkleikabreytingar verða meira 

áberandi.38 Undirleikurinn verður að sama skapi frjálsari í formi með líflegri og fjölbreyttari 

hrynmynstur.39 Þessar breytingar koma skýrt fram í kafla 3a, sem hefst á altaríu, In deine Hände befehl 

ich meinem Geist (Sálmarnir 31:6 ,,í þínar hendur fel ég anda minn“), en hún er fyrsta aría verksins fyrir 

kvenrödd. Continuo-ið er eini undirleikur raddarinnar sem ljær tónlistinni viðkvæmt yfirbragð og gefur 

textanum meira vægi. Kaflinn er í „dökkum tóntegundum,“  með 4-6 b, og þar af leiðandi í ,,lægstu“ 

tóntegund verksins ef hugsað er um ferli tóntegundanna í ljósi áðurnefndar líkingar Lúthers um fall og 

endurbyggingu samviskunnar. Eftir táknrænu þögnina í lok fyrri hlutans hefst arían á hendingu í continuo 

sem rís tvær áttundir og endar á fullgerðu niðurlagi. Hendingin skírskotar til upprisunnar og inntaks 

orðanna og kynnir um leið nýtt tónmál síðari hlutans. Hún flokkast hvorki sem ritornello né ostinato 

heldur er frjáls í formi. Bach endurtekur þrisvar sinnum hendingu þar sem orðin „du hasst mich erlöset“ 

eru sett fram og endurtekin í sekvens. Þá kemur niðurlag, fyrst í Des-dúr, næst í es-moll og svo að lokum í 

b-moll. Í fyrri hluta kaflans setur hann fram hendingar sem eru byggðar upp á ámóta hátt, þó 

endurtekningin sé ekki beinn sekvens, í b-moll og f-moll (forhljómstóntegundinni). Notkun sekvensa er til 

marks um ákveðið frjálsræði í tónlistinni en þeir geta verið hvati tóntegundaskipta og ýmiskonar 

úrvinnslu tónefnisins. Hér endurspeglar tónlistin greinilega orðin þar sem hendingar sem áður voru fastar 

í formi eru nú orðnar frjálsari. Sekvensar gegna ákveðnu hlutverki í verkinu í heild, en þeir vísa til 

hjálpræðisins sem verður að áberandi leiðarstefi í síðari hluta þess. Þeir sekvensar sem birtast í fyrri hluta 

verksins vísa einnig í hjálpræðið, þó að þar sé dauðinn meginþema, fyrst í tenóraríunni þegar ,,auf dass 

wir klug werden“ var tónsett yfir rísandi sekvens og svo síðar í miðkafla verksins þar sem ákall 

 
38 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 764 
39 Sama rit, bls. 764 



 

14 
 

sópransins eftir Kristi er tónsett með sekvensum.  

  Næsta aría, undirkafli 3b, er sungin við orðin ,,heute wirst du mit mir im Paradies sein“ ( Lúkas 

23:43 ,,í dag skaltu vera með mér í Paradís“). Orðin eru fengin úr píslarsögu Lúkasarguðspjalls en hér 

heyrist rödd Krists í fyrsta skipti í verkinu.  Á barrokktímanum var hefð fyrir því að skrifa vox christi 

(rödd Krists) fyrir bassasöngvara en það er áberandi einkenni í höfundarverki Bachs og á einnig við hér. 

Continuo-röddin bergmálar nú hendingar vox Christi sem vísar beint til orða Krists ,,[...]vera með 

mér[...].“40 

 

   
  Dæmi 6. Taktar 25-26 í undirkafla 3b. 
 

Upphafshendingin, við orðin ,,heute wirst du mit mir,“ er byggð á ritornello flautanna í tenóraríunni og 

einkennist þar af leiðandi af áðurnefndu hrynmótívi. Í tónsetningu orða Krists nær notkun Bachs á 

endurtekningu hámarki. Eftir að fyrsta hendingin hljómar eru hún strax endurtekin í sekvens. Því næst 

syngur bassinn ,,im Paradies“ alls fimmtán sinnum með sama mótívi.   

  Ef tónsetning orðsins ,,Paradies“ er skoðuð sést að hún kallast á við tónsetningu orðanna ,,Jesu“ í 

yfirrödd miðkaflans og ,,lebendig“ í bassaaríu fyrri hlutans en öll orðin eru tónsett með virtúósískum 

melismum.  

   
  Dæmi 7. Taktar 14 - 15 (í F-lylkli) í undirkafla 3b. 

   
  Dæmi 8. Taktar 53 -54 (í sópranlykli) í undirkafla 2d. 

 
40 Dürr, The Cantatas of J.S. Bach, bls. 764 
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  Dæmi 9. Taktar 31 - 35 í undirkafla 2c. 

 

Tónmálið bindur þannig merkingu þessara orða saman og undirstrikar andstæðu þeirra við orðið 

,,sterben“ sem alltaf er tónsett með stífu hrynmynstri og ómstríðu. 

  Í fimmtánda takti kafla 3b er yfirrödd skrifuð inn fyrir altrödd. Hún syngur sálminn ,,Mit fried 

und freud ich fahr dahin“ (ég fer þangað í friði og gleði) en bæði laglína og orð hans eru eftir Lúther.41 

Með því að láta yfirröddina syngja sálminn yfir vox christi blandar Bach saman tíma Krists og tíma 

kirkjunnar, en það myndar samhverfu við kafla 2d þar sem tími Ísraels og tími Krists hljómuðu saman.  

Eins og fyrr segir eru orð Krists endurtekin oftar en nokkur önnur í verkinu á meðan sálmurinn hljómar í 

yfirröddinni, en inntak hans er þakklætisvottur deyjandi manneskju sem þyggur hjálpræði Krists. Þannig 

er loforði Krists og þakklætisorðum þess sem þyggur hjálpræðið fléttað saman í tónmálinu. 

   Í síðari hluta kaflans, þegar sálmurinn er hálfnaður í yfirröddinni, klárast bassaarían og sálmurinn 

hljómar einn með undirleik. Orðin sem hljóma fyrst í sálminum eftir að bassinn hættir eru ,,sanft und 

stille“ (friðsæl og róleg) en þar er merkt piano í nóturnar. Það sem eftir lifir sálmsins er undirleikurinn 

varfærnislegur og blíðlegur líkt og inntak orðanna. Kaflinn endar í C-dúr sem undirstrikar enn frekar sigur 

hjálpræðisins yfir dauðanum.     

  Í texta síðasta þáttar verksins, sálmi Adams Reusner: Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit (Gloría, 

lof, heiður og dýrð), er hjálpræðiskenningin útlistuð: ,,Die göttlich kraft, macht uns sieghaft durch Jesum 

Christum [...]“ (með guðlegum mætti sigrum við, fyrir sakir Jesú Krists). Þar koma flauturnar aftur inn, en 

þær hafa ekki heyrst síðan í fyrri hluta verksins þar sem þær voru táknmynd sorgar og fyrirboðar dauðans 

án hjálpræðis. Nú gegna þær hins vegar öðru hlutverki, leikandi ómblíðar hendingar sem öðrum þræði eru 

byggðar á áðurnefndu hrynmótívi en kallast jafnframt einnig á við gömbuleik sónatínunnar með 

samstígum sexundum. Þannig er ,,fyrirboði dauðans“ orðinn ómblíður sem vísar til þess að óttinn við 

dauðann sé horfinn í ljósi hjálpræðisins. Uppsetning lokakaflans endurómar uppbyggingu undirkafla 2a 

þar sem fyrri hlutinn er hátíðlegur og blíðlegur en sá síðari kraftmikill og gleðiríkur. Tónlistin er aftur 

komin í upprunalegu tóntegundina, Es-dúr, og hefur yfir sér virðulegan blæ þar sem skreyttar flautulínur 

heyrast inn á milli hómófónískra hendinga kórsins. Tónmálið breytist þegar Kristur er nefndur en þá 

syngur kórinn líflegt fugato merkt allegro. Þar tengir Bach þáttinn við orðin í síðari hluta undirkafla 2a: 

,,In ihm leben, weben und sind wir,“ þar sem þau voru tónsett á ámóta hátt sem fugato. Með þeim hætti er 

 
41 ,,Mit fried und freud.“Bach cantatas website, 17. nóveber 2020. https://www.bach-
cantatas.com/Texts/Chorale011-Eng3.htm 
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hugmyndin um tíma Guðs úr kafla 2a, þar sem við ,,lifum, hrærumst og erum,“ tengd við lokaorðin: 

,,durch Jesum Christum, Amen.“ Tónsetningin á orðinu ,,Amen“ kallast einnig á við kafla 2a, þar sem 

fyrrnefnd orð voru tónsett með hröðum melismum. 

 

 

     
  Dæmi 10. Taktar 22 - 24 (í sópranlykli) í 4. þætti. 

 

 

5. Lokaorð 

 

Þegar samband texta og tónmáls er skoðað í kantötunni Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit sést að inntak 

orðanna mótar tónlistina að verulegu leyti. Bach notar næmi sitt og tilfinningu fyrir frásagnarlegum 

blæbrigðum og dramatískri framvindu til að miðla merkingu textans á áhrifaríkan hátt. Stök orð og 

setningar eru endurspegluð með tónmálun. Þannig tengir Bach orð og hugmyndir saman með áþekkri 

tónsetningu einstakra orða á ólíkum stöðum í verkinu til dæmis með leikandi melismum orðanna 

,,lebendig“ í fyrsta hluta verksins, ,,Jesu“ fyrir miðju þess og ,,Amen“ í lok verksins. Af því leiðir að 

merkingarleg tengls orðanna hafa áhrif á samhengi tónmálsins. Annað dæmi um slíkar tengingar er 

meðferð sekvensa í verkinu. Þeir eru í flestum tilvikum aðeins notaðir þegar vísað er til hjálpræðissins í 

textanum og tengja þannig ólíka þætti verksins saman. 

  Flóknar guðfræðihugmyndir taka einnig á sig mynd í líkingamáli tónlistarinnar. Val Bachs á 

tóntegundum kaflanna endurspeglar á sama tíma trúarlíf mannsins samkvæmt kenningum Lúthers um 

samvsikuna, og einnig dauðann og hjálpræði Krists. Þá birtast hugmyndir túlkunarfræðinnar um 

opinberun hjálpræðisins á hinum mismunandi tímabilum þrenningarinnar í tónmálinu til dæmis með vali 

tónskáldsins á stílbrigðum verksins þar sem ákveðin einkenni þeirra sem verða táknmyndir ólíkra tíma 

kenningarinnar.  

  Af þessu má ætla að Bach hafi líklega verið vel að sér í lútherskri túlkunarfræði og haft kenningar 

hennar til hliðsjónar við samsetningu textans.  Samband tónmáls og texta kantötunnar Gottes Zeit ist die 

allerbeste Zeit er sterkt en þannig miðlar tónlistin, ekki síður en orðin, boðskap trúarinnar til þess sem á 

hlýðir. 
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Viðauki 
 

Texti kantötunnar Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit: 

Kór: 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 

In ihm leben, webwn und sind wir, (postulasagan 

17: 28) 

solange er will. 

in ihm sterben wir zur rechten Zeit, 

wenn er will. 

Arioso (tenór): 

Ach Herr, 

lehre uns bedenken, 

daß wir sterben müssen, 

auf daß wir klug werden. (sálmarnir 90:12) 

Arioso (bassi): 

Bestelle dein Haus; 

denn du wirst sterben und nicht lebendig 

bleiben! (Jesaja 38:1) 

Kór og arioso (sópran): 

Es ist der alte Bund: Mensch, 

du mußt sterben! (Síraksbók 14:17) 

Ja, komm, Herr Jesu! (Opinberunarbókin: 

22:20) 

Aria (alt): 

In deine Hände befehl ich meinen Geist; 

du hast mich erlöset, 

Herr, du getreuer Gott. (Sálmarnir 31:6) 

Arioso (bassi) með kóral (alt): 

Heute wirst du mit mir im Paradies sein. (Lúkas 

23:43) 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

in Gottes Willen, 

getrost ist mir mein Herz und Sinn, 

sanft und stille. 

Wie Gott mir verheißen hat: 

der Tod ist mein Schlaf worden. 

Kór: 

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit 

sei dir, Gott Vater und Sohn bereit', 

dem heilgen Geist mit Namen! 

Die göttlich Kraft 

macht uns sieghaft 

durch Jesum Christum, Amen.

 

 

 



 

18 
 

Heimildaskrá 

 

Árni Heimir Ingólfsson. Saga tónlistarinnar: Tónlist á vesturlöndum frá miðöldum til nútímans. 

Reykjavík: Forlagið, 2016. 

 

Bach, Johann Sebastian. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Útsetning: Peter Tahlheimer. Stuttgart: Carus - 

Verlag, 2013. 

 

Chafe, Eric. Analysing Bach cantatas. New York: Oxford University Press, 2000. 

 

Cortens, Evan. ,,Durch Die Music Gleichsam Lebendig Vorgestellet:“ Graupner, Bach, and ,,Mein Herz 

Schwimmt Im Blut.“ Bach 46, no. 1 (2015): 74-110. Sótt 13. nóvember, 2020. 

http://www.jstor.org/stable/43490436. 

 

Cox, Howard. "THE SCHOLARLY DETECTIVE: Investigating Bach's Personal Bible." Bach 25, no. 1 

(1994): 28-45. Accessed December 1, 2020. http://www.jstor.org/stable/41640389. 

D.P. Jones, Richard. The creative development of Johann Sebastian Bach. New York: Oxford University 

Press, 2007. 

 

Dürr, Alfred. The Cantatas of J.S. Bach. New York: Oxford University Press, 2005. 

 

Gunnar Kristjánsson. Marteinn Lúther: svipmyndir úr siðbótarsögu. Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 2014. 

 

Netherlands Bach Society. ,,Van der Velden, Van Veldhoven and Ter Schegget on Bach Cantata BWV 

106.“ Myndband: 5:58. Sótt 17. nóvember 2017 á https://www.bachvereniging.nl/en/bwv/bwv-106/. 

 

Mincham Julian. ,,Chapter 79 BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.“ The Cantatas of Johann 

Sebastian Bach, 19. nóvember 2020. http://www.jsbachcantatas.com/documents/chapter-79-bwv-106-s/. 

 

Spitta, Philipp. Johann Sebastian Bach Volume I. New York: Dover Publications, 1992. 

 

Tilley, Janette. ,,Meditation and Consolatory Soul-God Dialogues in Seventeenth-Century Lutheran 

Germany.“ Music & Letters 88, no. 3 (2007): 436-57. Sótt 14. nóvember, 2020. 



 

19 
 

http://www.jstor.org/stable/30162866. 

 

,,Mit fried und freud.“Bach cantatas website, 17 nóveber 2020. https://www.bach-

cantatas.com/Texts/Chorale011-Eng3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


