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Baggrund
- Maria har haft besøg af englen Gabriel, der fortalte 
hende, at hun skulle føde Guds egen søn. Marias 
forlovede Josef blev forfærdet og ville lade sig skille 
fra Maria i stilhed. Men også han fik besøg af en 
engel, der forklarede, at Maria var blevet gravid 
ved Helligånden, og Josef giftede sig med Maria 
(Matt 1,19-25). De ventede dog med seksuelt samliv 
til efter fødslen (Matt 1,26). Derfor omtales de i 
teksten stadig som forlovede, idet ægteskabet 
ifølge den jødiske opfattelse blev fuldbyrdet, når det 
seksuelle samliv blev indledt.

- Den romerske kejser Augustus, der havde besat 
Israel, gav befaling til en folketælling, den første af 
flere, sikkert med henblik på skatteudskrivninger. 
Det foregik sådan, at hver enkelt familie skulle 
møde personligt frem i den by, slægten stammede 
fra. I det jødiske folk har det sikkert vakt vrede mod 
den romerske besættelsesmagt. Samtidig med 
disse storpolitiske begivenheder opfyldes profetien 
om Davidssønnens fødsel i Betlehem (Mika 5,1 og 
Matt 2,6). 

Leksikon
Kristus: Kristus er den græske oversættelse af det 
hebraiske Messias, der betyder den salvede. Når Je-
sus får tilnavnet Kristus, forkynder det, at han er den 
frelser og forløser, det jødiske folk har ventet på.
Hyrde: Hyrdens arbejde var hårdt, dårligt betalt og 
havde lav social status. Arbejdet gjorde det van-
skeligt for dem at overholde de jødiske sabbatsfor-
skrifter, og derfor blev de foragtet af farisæerne.  

Tegn: Tegn er i Det Nye Testamente et ydre kend-
etegn, som peger hen på en begivenhed eller en 
person. Hyrderne fik besked om, at barnet var i 
krybben. Fundet af barnet i krybben viser, at en-
glens ord er sande.
Svøbt: Viklet ind i stof.
Krybbe: Dyrenes ædetrug.
Lovpriste: Takkede.
Vismænd: Astrologer.

Fokuspunkter 
- Det er på grund af Jesus, at vi holder jul.
- Jesus er Guds julegave til alle.
- Vi må takke for Jesus.

Brug af sanser
Brug ”Tales af Glory-rekvisitterne”, mens du 
fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen 
børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle 
beretningen for hinanden.
 
Kan evt. suppl. med:
Se: Medbring en gave, et flag eller julepynt, der 
fortæller om julens budskab.
Høre: Hør beretningen, eller syng en sang, der 
fortæller beretningen, fx Syng med nr. 75: I nat blev 
Jesusbarnet født.
Røre: Tag en dukke og lad børnene give den et 
klæde på.
Gøre: Lav julepynt med krybber osv. Lav drama 
(krybbespil).

Jesus er vores Julegave.

JuleNaT
Tekst: 
 Luk 2,1-20. Matt 2,1-12

Rekvisitter fra Tales of Glory
Stald, Maria, Josef, Jesus, krybben, 2 engle, 2 
hyrder, 3 vismænd, en kamel, et får, en vædder, et 
æsel, hø og en palme.  

Ledertanker: 
Hvad betyder det for dig, at Jesus er Guds gave?
Hvordan kan vi huske Jesus – midt i juleriet?

Til brug i 
kirke og klub.



PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Tales of Glory Til brug i 
kirke og klub.

kreaTiviTeT og leg

Bibelord
”I dag er der født jer en frelser i Davids by” 
(Luk 2,11a).

Bøn
Tak, Jesus, fordi du kom til jorden for at frelse os. 
Tak fordi du er den bedste gave, et menneske kan få. 
Amen.

Sange – Syng med
75: I nat blev Jesusbarnet født
77: En englehær blev set en nat

Fælles julekrybbe
Lav en fælles julekrybbe af en papkasse, pinde, stof, 
garn, vatkugler, ler osv. 

Pakke en gave ind med én hånd
Børnene står sammen med en makker og må kun 
bruge en hånd hver til indpakningen. 

Forhindringsløb
Leg, at I er Maria og Josef på vej til Betlehem. Lav en 
forhindringsbane, som alle skal gennemføre. Maria 
og Josef rejser over høje bjerge (over borde), gennem 
slugter (to madrasser på højkant, som man skal krybe 
imellem), forbi store skrænter (over stole) osv.

Det er på grund af Jesus, at vi holder jul
Fortæl om Maria og Josef (vis Maria og Josef) i Naza-
ret. Maria var en ung pige. Hun var forlovet med 
Josef. At være forlovet betød, at man havde lovet, 
at man ville gifte sig. Man boede ikke sammen, og 
man sov heller ikke sammen.

Maria havde haft besøg af en engel, der sagde, at hun 
skulle føde et barn. Barnet skulle have Gud selv til far 
og være den Messias, der er verdens frelser. Fortæl 
om kejser Augustus og folketællingen. Josef var af 
Davids slægt, og derfor måtte Maria og Josef rejse til 
Betlehem for at blive talt (vis æslet). Der var ca. 100 
kilometer fra Nazaret til Betlehem. Tal med børnene 
om, hvor langt 100 km er. Det er ligesom herfra og 
til….. (Nævn nogle byer, som børnene kan forholde 
sig til). Tal også om, hvordan de rejste. Der var ingen 
tog, biler, busser. De måtte gå. Bibelen fortæller ikke, 
om de havde et ridedyr til hjælp. Men under alle om-
stændigheder har det været hårdt for den højgravide 
Maria. Og nu skulle barnet snart fødes. 

Fortæl, hvordan der ikke var plads andre steder end 
i stalden. (Vis stalden med krybben, en kamel,  et 
æsel, hø og en palme).  Og her blev Jesus født. (Vis 
Jesus). Derfor er det Jesu fødselsdag vi fejrer i julen.

Jesus er Guds julegave til alle
Jesus var Guds gave til alle. Først fik hyrderne det at 
vide (vis hyrderne). De passede får ude på marken 
og fik nyheden at vide fra englene (vis englene).

Hyrderne blev bange, da englen stod foran dem. 
Men det var en god nyhed, englen bragte. Nyheden 
gjaldt ikke bare for hyrderne, men var for hele 
folket. 

Det barn, der var født, var frelser, Kristus, Herren, 
den ophøjede konge.

Hyrderne fik et tegn på frelserens fødsel: De skulle 
finde barnet svøbt i en krybbe. Hvis de fandt barnet 
i krybben, vidste de, at englen havde talt sandt. Så 
vidste de, at det virkelig var frelseren, der var født. 
Derfor drog de til Betlehem for at se Jesus. 

Senere kom vismændene (vis vismændene). De 
havde set en stjerne, og drog derefter mod øst og 
fandt frem til Jesus, selvom han ikke var på slottet.
Jesus var og er julegaven til alle mennesker. Han er 
Guds redningsmand for os. 

Vi må takke for Jesus
Det kan være svært at takke for en gave, man ikke 
ved, hvad man skal bruge til. Men englene sagde, 
hvad Jesus skulle: De sang ”Fred til mennesker med 
Guds velbehag”. Det giver fred i hjertet at tro på 
Jesus, men hvad er det for en fred, der tales om? 
Det er den fred, som Jesus havde med sig. Synden 
bragte ufred imellem Gud og mennesker, men den 
ufred var Jesus kommet for at få orden i (Ef 2,14). 
Del en personlig oplevelse fra dit eget liv, hvor du 
oplevede, at Jesus gav dig fred i hjertet. 

Derfor kan vi også synge takkesang, ligesom 
englene gjorde. Gud er så stor, at han har sendt 
sin søn til verden som Marias, Josefs, hyrdernes, 
vismændenes frelser, vores - ja hele verdens frelser.
 
Jesus er en gave, der ikke bliver slidt eller går i styk-
ker. Han er en gave, der varer ved hele livet. Vi må 
takke Gud for, at det blev jul på jorden.


