
Julaften hjemme 

En enkel ordning for å markere julehøytiden hjemme. 

Juleevangeliet - bønn - salmer 

Gledelig jul 



Tenn et lys og be en bønn 

Les juleevangeliet 

Kjære Jesus du som ble et barn. Vi kommer for å 

høre fortellingen om hyrdene og om Maria og Josef 

og om englene. Nå vil også vi bli med til Betlehem 

for å hilse deg velkommen. Du eide alt, både  

himmel og jord, men du ble fattig, du ble født i en 

stall. La oss få se himmellyset fra Betlehems-

markene i kveld. Sammen med barn og voksne over 

hele verden vil vi stå rundt din krybbe. Gud, vi ber i 

Jesu navn. Amen  

Lukas 2, 1-20 Hentet fra Bibel 2011, Det norske bibelselskap  

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele 

verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt 

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

innskrive, hver til sin by.  

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, 

siden han var av Davids hus og ætt for å la seg innskrive sammen med Maria, 

som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom  

tiden da hun skulle føde og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte 

ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.  

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt natte-

vakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens 

herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: 

«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I 

dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette 

skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en kryb-

be.»  



Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 

sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har 

glede i!»  

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.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef 

og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var 

blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne 

fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 

Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var 

slik som det var sagt dem.  

Ønsker du å lytte til juleevangeliet lest 

av mennesker med tilknytning til  

Drammen og Bragernes kirke, kan du 

skanne QR-koden eller gå inn på  

www.bragerneskirke.no 

Syng salmer 
Et barn er født i Betlehem, 

i Betlehem. 

Nå gleder seg Jerusalem. 

Halleluja, halleluja! 

2 En fattig jomfru satt i lønn, 

hun satt i lønn, 

og fødte himlens kongesønn. 

Halleluja, halleluja! 



3 Hun la ham i et krybberom, 

et krybberom. 

Guds engler sang med fryd derom. 

Halleluja, halleluja! 

 

 

 

4 Fra Saba kom de konger tre, 

de konger tre. 

Gull, røkels, myrra ofret de. 

Halleluja, halleluja! 
 

Tekst: latinsk 1300-tallet 

Oversettelse: N. F. S. Grundtvig 

 

Jeg er så glad hver julekveld, 

for da ble Jesus født; 

da lyste stjernen som en sol, 

og engler sang så søtt. 

 

2 Det lille barn i Betlehem, 

han var en konge stor 

som kom fra himlens høye slott 

ned til vår arme jord. 

 

 

3 Nå bor han høyt i himmerik, 

han er Guds egen Sønn, 

men husker alltid på de små 

og hører deres bønn. 
 

Tekst: Marie Wexelsen 1859 

Deilig er jorden, 

prektig er Guds himmel, 

skjønn er sjelenes  

pilgrimsgang! 

Gjennom de fagre 

riker på jorden 

går vi til paradis med sang. 

 

 

 

 

2 Tider skal komme, 

tider skal henrulle, 

slekt skal følge  

slekters gang; 

aldri forstummer 

tonen fra himlen 

i sjelens glade pilgrimssang. 

 

 

 

 

3 Englene sang den 

først for markens hyrder; 

skjønt fra sjel til  

sjel det lød: 

Fred over jorden, 

menneske, fryd deg! 

Oss er en evig Frelser født! 
 

Tekst: B. S. Ingemann  1850 

 


