
FORDYPNING 
EN BARNEGUDSTJENESTE FOR JULAFTEN 
 
TIL DENNE LEKSJONEN: 
 
Tema for denne samlingen: Fortellingen om Jesu fødsel som en gudstjeneste 

• Liturgisk handling 
• Fordypningspresentasjon 

 
Om materiellet 

• Plassering: Der hvor krybbefigurene er utstilt i din kirke. 
• Elementer: Meinighetens krybbefigurer (stall, Maria, Josef, Jesusbarnet i 

krybben, dyr, etc.). 
• Underlag: Ikke noe underlag. 

 
BAKGRUNN 
 
Denne presentasjonen kan brukes som en egen preken før hovedgudstjenesten på julaften, 
eller som en kort, selvstendig barnegudstjeneste. En forteller forteller historien, avbrutt av 
flere kjente julesalmer. Mens disse salmene synges, bærer 4.- og 5. klassinger 
krybbefigurene fram til koret fra bakerst i kirken. Ved slutten av fortellingen kommer alle 
barna fram – om nødvendig i følge med foreldrene sine – og plasserer stjerner rundt 
krybben, mens alle synger ”Glade jul”. I hovedgudstjenesten vil folk passere dette tablået når 
de kommer fram til nattverd. 
(Et tysk tillegg her gir en god begrunnelse for å bruke et slikt tablå som en måte å involvere 
dem som er tilstede ved gudstjenesten. Enkle midler gjør dette mulig også i små og enkle 
kirker. Påpeker også at julaftensmenigheten kan være svært heterogen. Alle blir her tatt 
med, uten at det trenger å føles beklemmende for noen. Sangene trykkes på ark, og det gis 
god instruksjon ved begynnelsen av gudstjenesten.)  
 
MERKNADER OM MATERIELLET 
De fleste kirker har en krybbe i stor størrelse som menigheten kan se. Dette materiellet kan 
brukes til denne gudstjenesten. Ellers kan grupper av barn og voksne lage krybbefigurene av 
pappmache eller annet materiale som egner seg til å modellere i stor skala. 
 
SÆRSKILTE MERKNADER 
Husk på å planlegge i god tid, hvis du ønsker å gjøre denne gudstjenesten til en del av 
julefeiringen i din kirke. Vær villig til å tilpasse fortelling, musikk og bevegelser til det som 
passer i din kirke. 
 
 DETTE GJØR DU DETTE SIER DU 
1 Stå slik at hele forsamlingen kan høre 

deg, kanskje på prekestolen eller ved 
lesepulten. 
Det skal stå en krybbe i koret. 
Barna som skal være med å bære fram 
figurene, skal ved begynnelsen stå helt 
bak i kirken. 

Dette er en kveld som ikke ligner noen annen 
kveld. Det er tid for å drømme og synge oss 
fram til Betlehem. Barna skal vise oss veien. 
Den lille byen som vi skal til, ligger på et 
høydedrag omtrent 16 km sør for Jerusalem. I 
tusener av år har husene stått samlet der på 
bakketoppen, som en familie som deler et 
måltid. ”Betlehem” betyr ”brød-hus”. 
Midt i landsbyen er det et lite vertshus. Denne 
kvelden er det overfylt av folk som trenger et 
sted å sove og spise. Bak vertshuset er en mørk 
stall. Der står et grått esel og tygger på bygg og 



halm, mens en sliten okse har lagt seg for å 
hvile etter dagens pløying nede i dalen. En sau 
har nesten sovnet. 
Alt er helt rolig i den lille byen.  (Mon det?) 

2 De største barna bærer nå fram eselet, 
oksen og sauen. 
Alle synger v. 1 av ”O Little Town of 
Bethlehem” 

 

3 Etter salmen fortsetter du å fortelle Som det blir natt, kommer de siste to tilreisende 
langsomt oppover veien. 
Vi ser at det er en ung kvinne som snart skal bli 
mor. Hun går sammen med mannen sin. Dette 
er Josef og Maria fra Nasaret! De har reist i seks 
dager for å komme til denne byen hvor kong 
David ble født en gang for lenge siden. 
I likhet med mange andre har de kommet hit 
fordi den romerske keiseren vil telle hver eneste 
en, slik at han kan ta pengene deres som skatt. 
Men det er seint, og Maria er veldig sliten. Hvor 
skal de sove? Det er ikke noe ledig rom i 
vertshuset De bestemmer seg for å sove hos 
dyrene. 

4 De største barna bærer nå fram Maria 
og Josef. 
Alle synger v. 1 av ”Once in Royal 
David’s City” 

 

5 Etter salmen fortsetter fortellingen. Langsomt blir stjernene tent på himmelen. Hele 
skapningen holder pusten. Plutselig høres det 
fra stallen gråt fra et nyfødt barn! Maria pakker 
barnet forsiktig inn i et teppe og legger ham i 
krybben som faren har fylt med halm. 

6 En eller flere av de største jentene 
bærer fram Jesusbarnet. 
Alle synger v. 1 av ”Away in a Manger”. 

 

7 Etter salmen fortsetter fortellingen. På markene utenfor Betlehem holder gjetere 
vakt over sauene sine. Med ett blir mørket brutt 
av lys, og midt i lyset er det noe som skinner 
enda klarere: engleskikkelser. 
Så får de vettskremte gjeterne høre musikk fra 
himmelen, og en stemme som tydelig sier: ”Ikke 
vær redde! Hør, jeg kommer med bud om en 
stor glede, en glede for hele folket. I dag er det 
født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren. 
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 som har Guds velbehag!” 
Gjeterne sprang glade over markene til 
Betlehem, til stallen bak vertshuset. Der finner 
de Den hellige familie, og de bøyer seg i 
ærefrykt, overveldet av mysteriet at Gud selv har 
blitt født og ligger der i krybben foran dem. 

8 De største barna bærer nå fram 
gjeterne og engelen. 

 



Alle synger v. 1 av ”While Shepherds 
Watched”. 

9 Etter sangen fortsetter fortellingen Tre kameler stolpret seg oppover bakken til 
Betlehem. De hadde kommet fra øst, langt bak 
den arabiske ørkenen, kanskje så langt som fra 
Det kaspiske hav. På kamelene red tre konger, 
vismenn eller magikere. De følger en ukjent 
stjerne, et merke som de aldri har sett før. Og de 
vil følge den, samme hvor den fører dem, slik at 
de kan finne den kongen som stjernens lys vil 
vise dem. 

10 De største barna bærer nå fram de tre 
kongene. 
Alle synger v. 1 av ”We Three Kings”. 

 

11 Etter salmen fortsetter fortellingen. Kongenes reise slutter hos en ny slags konge. 
Til slutt finner rastløsheten deres hvile. De faller 
på kne og gir ham skinnende gull, velluktende 
røkelse og bitter myrra, som de med stor 
hengivenhet har bragt med seg hele den lange 
veien. 
Så nå vil vi alle komme og følge stjernen, slik at 
vi kan finne Gud-med-oss (Immanuel). 
Slik som folk har kommet til alle tider, kommer vi 
for å gi våre gaver til dette barnet, som er Guds 
gave til oss. 
Kom fram nå. Gavene som der har med, er dere 
selv og stjernene som dere plasserer rundt 
krybben. Vis oss veien inn i julens mysterium 
mens vi synger, for denne kvelden er hellig og 
full av overveldende stillhet. 

12 Alle barna, noen sammen med foreldre, 
bærer nå fram stjerner som de setter 
rundt omkring i stallen. 
Alle synger v. 1 av ”Silent Night” 

 

 
MINE MERKNADER/ERFARINGER TIL LEKSJONEN 
 
Dette er en enkel form for julegudstjeneste, som vi alle har vært med på i en eller annen 
sammenheng i førjulstiden, enten som skole-/barnehagegudstjeneste eller annet. Som et tips 
til en slik samling er denne oppskriften selvfølgelig grei, men ordene i fortellingen måtte det 
være opp til hver enkelt bruker å velge. Her er enkelte poetiske og rørende vendinger på 
engelsk, som slett ikke føles naturlig på norsk.  
Jeg har valgt å bare la de engelske sangtitlene stå. Det vil ikke være noe problem å finne 
norske julesanger som kan passe, hvis vi skal bruke leksjonen. 
 


