
TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I 

BRAGERNES JULEKRYBBE 

Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og 

går kronologisk med klokken. 

God vandring! 

 

ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 

 

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt 

fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som 

var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn 

var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du 

som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket 

over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen 

skulle bety. 30 Men engelen sa til henne: 

          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 

          31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, 

          og du skal gi ham navnet Jesus. 

          32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, 

          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 

          33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; 

          det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 
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34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg 

ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte: 

          «Den hellige ånd skal komme over deg, 

          og Den høyestes kraft skal overskygge deg. 

          Derfor skal barnet som blir født, 

          være hellig og kalles Guds Sønn. 
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på 

sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er 

allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 
38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje 

med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. 

 

Lukas 1,26-38 

 

MARIA BESØKER ELISABETH

 

«Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i 

fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk 

hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte 

Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av 
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Den hellige ånd 42 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, 

og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det 

skje at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din 

hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 
45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt 

henne, skal gå i oppfyllelse.»  

 

Lukas 1, 39-45 

MARIAS LOVSANG 

«Da sa Maria:  

    «Min sjel opphøyer Herren, 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. 

    Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 
49 for store ting har han gjort mot meg, 

    han, den mektige; hellig er hans navn. 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn 

    over dem som frykter ham. 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; 

    han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 
52 Han støtte herskere ned fra tronen 

    og løftet opp de lave. 
53 Han mettet de sultne med gode gaver, 

    men sendte de rike tomhendte fra seg. 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener, 

   og husket på sin miskunn 
55 slik han lovet våre fedre, 

   Abraham og hans ætt, til evig tid.» 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun  

hjem.»       Lukas 1, 46-56 
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JOSEFS DRØM 

 

«  Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var 

lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det 

seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, mannen 

hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over 

henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han 

hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for 

ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å 

ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er 

unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en 

sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt 

folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle 

oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: 

           

    23  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, 

           og de skal gi ham navnet Immanuel 

– det betyr: Gud med oss. 

    24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel 

hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone 25 og 

levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og 

han ga ham navnet Jesus.» 

Matteus 1, 18-25 
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 JOSEF OG MARIA PÅ REISE        

FRA NASARET TIL BETLEHM 

 

«4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til 

Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for 

å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til 

ham, og som ventet barn.»  Lukas 2, 4-5 

 

INNSKRIVNING I MANNTALL  

«Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 

Augustus om at hele verden skulle innskrives i 

manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt mens 

Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la 

seg innskrive, hver til sin by.»  

 

Lukas 2, 1-3 
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STALLEN 

 

«Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  7 og hun 

fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 

krybbe, for det var ikke husrom for dem.»   

 

Lukas 2, 6-7 

NB! Hvis du synes det mangler noe i stallen, kan vi røpe at 

Jesus vil komme julaften  
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HYRDENE OG ENGLENE  

 

«Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og 

holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel 

foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble 

overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, 

jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I 

dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, 

Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn 

som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen 

omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 

           

    14 «Ære være Gud i det høyeste, 

          og fred på jorden 

          blant mennesker Gud har glede i!» 

15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, 

sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se 

dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 

 

Lukas 2, 8-15 
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GJETERNE BESØKER STALLEN 
«Og de (gjeterne) skyndte seg av sted og fant Maria og Josef 

og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, 

fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle 

som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men 

Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt 

hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de 

hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem».  

 

Lukas 2,16-20 

 

JESUS I TEMPELET  

 

«Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de 

ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren.   

I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var 

rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige 

ånd var over ham, 26 og Ånden hadde latt ham få vite at han 

ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. 27 Nå 

kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom 
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med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, 
28 tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og 

sa:  
 

SIMEONS LOVSANG 
29 «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, 

          slik som du har lovet.        

    30 For mine øyne har sett din frelse, 

    31 som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, 

    32 et lys til åpenbaring for hedningene  

          og ditt folk Israel til ære.»        
33 Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. 
34 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han 

er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som 

blir motsagt 35 – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et 

sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for 

dagen.» 

    36 Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels 

datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung 

hadde hun vært gift i sju år 37 og hadde siden levd som enke til 

hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i 

faste og bønn natt og dag. 38 I samme stund kom også hun 

fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som 

ventet på frihet for Jerusalem.   Lukas 2, 22-38   
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DE TRE VISE MENN 

 

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes 

var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem  2 og 

spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett 

stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.»  3 Da 

kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele 

Jerusalem med ham.  4 Han kalte sammen alle overprestene og 

folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli 

født.  5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det 

skrevet hos profeten: 

        6  Du Betlehem i Juda land 

           er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. 

           For fra deg skal det komme en fyrste 

           som skal være hyrde for mitt folk Israel.» 

 7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte 

dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg.  8 Så sendte 

han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye 

om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for 

at også jeg kan komme og hylle det.»  9 Da de hadde hørt 

kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett 

gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der 

barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 
11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de 

falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar 

fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm 
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ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og 

de tok en annen vei hjem til sitt land.»  

 

Matteus 2, 1-12 

 

FLUKTEN TIL EGYPT 

 

«Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en 

drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og 

flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å 

lete etter barnet for å drepe det.» 14 Han sto da opp, tok barnet 

og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15 Der 

ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som 

Herren har talt gjennom profeten: 

           Fra Egypt kalte jeg min sønn.»  

 

Matteus 2, 13-15 
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FRA EGYPT TIL NASARET 

 

«Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for 

Josef i Egypt 20 og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets 

mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er 

døde.» 21 Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor 

og kom til Israels land. 22 Men da han fikk høre at Arkelaos var 

blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå 

seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. 23 Da 

han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret. Slik 

skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han 

skulle kalles en nasareer.» 

Matteus 2, 19-23 

Tekstene er hentet fra Bibelselskapets utgave oversatt i 2011, www.bibelen.no  

 

Velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer! 

www.bragerneskirke.no 

www.adventsfestivalen.no 

Bragernes kirke, Adventsfestivalen og Bragernes julekrybbe er også på 

facebook. 

Del gjerne bilder på Instagram med #bragerneskirke 

#bragernesjulekrybbe og #adventsfestivalen 
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