Jesu bleibet meine Freude (J. S. Bach)
Een van de meest bekende koralen van Bach is deze BWV147.
Het is het laatste deel van de cantate “Herz und Mund und Tat und Leben”.
De cantate maakte hij al in zijn tijd in Weimar, dit laatste deel schreef hij
tijdens zijn loopbaan in Leipzig als kapelmeester om te voorzien in de
behoefte voor 58 cantates per jaar. Bedoeld om gezongen te worden met
begeleiding van trompet en violen is het bekend geworden in tal van
arrangementen en uitvoeringen.
Minder bekend is dat de oorspronkelijke melodie niet van van Bach is,
maar van de violist-virtuoso en componist Johann Schop, die het “Werde
munter, mein Gemüthe” noemde.
Vertaling: (Dick Wursten)
Wohl mir, daß ich Jesum habe
o wie feste halt’ ich ihn,
daß er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab’ ich, der mich liebet
wnd sich mir zu eigen giebet,
wch drum laß’ ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.

Wat een voorrecht dat ik Jezus heb,
o, hoe stevig houdt ik hem vast,
dat hij mijn hart verkwikke,
als ik ziek ben en bedroefd.
Ik heb Jezus, die mij liefheeft
en zich aan ij gegeven heeft;
Ach, daarom laat ik Jezus niet los,
ook al breekt mijn hart in mij.

Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er is meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum laß ich Jesum nicht
aus dem Hezen und Gesicht.

Jezus zal mijn vreugde blijven,
balsem voor mijn hart, en troost;
Jezus hoedt mij ook in ‘t lijden,
hij is van mijn leven de kracht,
van mijn ogen de lust en de zon,
hij is mijn zieleschat en hoogst genot;
Daarom zal Jezus altijd in mijn hart
en nooit uit mijn ogen zijn.

