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 Repertoire: Min himmelske jul, 2018 

Manuskript forfattet af Torben S. Callesen, Aabenraa GospelFamily 

Børn og englebattle – lad rejsen begynde – er I klar? (Come alive) call/response 

Bebudelsen     just dance 

Josefs dilemma  

Himlen fandt en vej – remade, mere uptempo  

Millioner af stjerner UV handsker selvlysende bånd/tegnsprog 

Guld – remade     just dance 

Lang vej til Betlehem     just dance 

Herodes – det er mig som bestemmer 

Hyrderne/Halleluja – remade – stryg arpeggio + beat  just dance 

Vi fandt himlen i krybben 

Håbet er blevet tændt - en stjerne tændes – håb/selvlysende stjerner + stor stjerne 

Børn, engle, vismænd, hyrder, Maria og Josef united  klap? 

Et barn er født     syng/just dance 

------------------ 
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Karakterer 

Tre veninder/venner 1 Heidi, 2 Sandra, 3 Samantha Lang vej til Betlehem 

To engle  1 Lux, 2 Sanktus 

Engel  Gabriel  Bebudelsen 

Josef  Josef  Josefs dilemma/Himlen fandt en vej 

Maria  Maria  Bebudelsen, Himlen fandt 

Tre vismænd   Millioner af stj./Vi fandt himlen 

Herodes  Herodes  Herodes 

Hyrderne  Tre hyrder  Der må være noget 
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Vores himmelske jul 

To engle – 1 Lux, 2 Sanktus 
(Projektor: personalemøde – himlen) 
1 Jeg er SÅ træt af at være skytsengel for den her slyngel (billede projektor). Jeg si’r 
op Sanktus. 
2 Tag det nu helt roligt, hvor slemt kan det lige… 
1 Og hvad er der at beskytte. Når hun kommer hjem fra skole i dag, kommer hun 
bare til at sidde med sin telefon på snapchat … hele juleferien! Jul er en by i Rusland 
for hende! 
2 Der er altså ingen, der før at sagt deres stilling op som skytsengel… 
1 Hov, der kommer hun, … og hun har sine slyngelveninder med… 
------------- 
Tre uvorne venner kommer hjem efter sidste skoledag før juleferien. Skrupgriner! 
1 Så du lige Birgittes ansigt, da hun åbnede skuffen med frøen i? 
2 Jaaaaa, mand! Hun får mareridt over det her hele juleferien. 
3 Glææædelig jul Birgitte! Slam bang! SÅ ka’ du lære det! Gi’ lektier for…i juleferien! 
Pføj! 
2 Nøj, hvor skal jeg bare slappe af nu. 
1 Har du købt gaver allerede? 
2 Gaver??? Jeg FÅR gaver, jeg gi’r da ik’ nogen. Jeg er en gave i mig selv. 
3 Jamen, vi aftalte da at give hinanden gaver…? 
2 Aflyst! Men du må da meget give MIG én! 
3 Du er simpelthen for nederen! 
1 Luk lige døren. Jeg gider ik’ ha’ nogen fra min familie rendende. 
2 Hey, skal vi ik’ se næste afsnit af vores serie?  
Vennerne lægger sig foran skærmen, kigger ud mod publikum. Ser ligegyldige ud. 
 
Englene 
2 (Oprevet) De aner jo absolut INTET om julens ånd?  
1 Der kan du se, hvad jeg må trækkes med! 
2 Der er kun én ting at gøre! 
1 Ja, sætte ild til dem! 
2 Nej Lux! De må møde ham! 
1 Du mener…? 
2 Ja, vi kan bare bilde dem ind, det var en drøm! 
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1 Du er så snu, så snu Sanktus! Men i virkeligheden har vi bare brugt overenglens 
tryllestøv…igen! Uuh, hvor bliver det bare fantastisk. 
2 Er du klar? 
1 Ja da! SÅ klar! 
 
Klar  (Come alive) call/response 
Børn vil: slappe af, dase, se fjernsyn, snappe, ingen gaver, jaloux, melder sig ud, 
drille lillesøster, ingen forventninger, vil ikke hjælpe til derhjemme, væk fra familien 
som er møgirriterende, har brug for afslapning når man går i skole fra 8-16. 
Forældrene varter dem op, de er utaknemmelige! Vennerne siger ’nej’ i sangen. 
 
Er du klar (ja), er du klar (ja) til en rejse fyldt med spænding og gys? 
Er du klar (ja), er du klar (ja) til et sted, hvor mørket kæmper mod lys? 
 
Er du klar (ja), er du klar (ja) til en rejse til et vildt, fremmed sted? 
Er du klar (ja), er du klar (ja) tag nu chancen, hvis du vil være med!  
 
Din jul bli’r ny, ny og eventyrlig. 
Kom tag min hånd, glæd dig helt ustyrligt. 
 
Løft din krop og rejs dig op, kom 
dans, bevæg dig uden stop. 
Lad julen trænge dybt ind i din sjæl, 
Yeah, kom med os! 
 
Mærk hvor luften sitrer, kom se 
hvordan stjernen glitrer. 
Ja, når først du ser ham, vil du ik’ derfra! 
Yeah, sig du er klar! 
 
Er du klar (ja), er du klar (ja) til et møde, som vil vise dig vej? 
Er du klar (ja), er du klar (ja) til en rejse som vil udfordre dig? 
 
Er du klar (ja), er du klar (ja), så kom med og se, hvor julen blev født! 
Er du klar (ja), er du klar (ja), til at møde én du aldrig har mødt? 
 
Vift dine hænder sådan her, vift dine hænder sådan her, kom vift dine hænder sådan 
her, løft dem op, kom løft dem op. 
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Rejs dig op, kom, bevæg din krop, når du først har set ham, er der ingen stop’. Når vi 
er i huset, lukker mørket ned, og huset fyldes op af julefred! 
 
/: Kom med os! :/ Kom! 
 
-------------------------------------- 
 
2 Er I klar derude? … Så lad os tælle ned fra fem og give dem deres livs oplevelse: 
5-4-3-2-1 
 
 
(Børnene sover foran fjernsynet, men vågner, da tryllestøvet daler end over dem. 
Det første de får øje på er englen, der skal til at fortælle Maria, at hun skal blive med 
barn) 
 
2 Hvad sker der? 
1 (Henvendt til englen) Ja, kan I så komme ud af vores hus, hva’? 
3 Hey venner!? 
2/1 Ja? 
3 Har I lagt mærke til noget? 
1 Aaargh, mit fjernsyn er væk!!! (Styrter ned til publikum og råber) Hvem er taget 
mit fjernsyn!? 
2 Adv, der er ingen gulvtæpper! Jord? 
3 Og her lugter af… æsel? (Lugter sig selv under armene, kigger mistroisk på 
veninderne) 
G (Engel tager over og siger med en myndig, men varm stemme, hvisker) Jeg er 
Gabriel, og den unge pige der er Maria; I kommer lige i rette tid til at få de gode 
nyheder med:  
Herren er med dig, du benådede! 
M (Bange) Wuuaah! Hvad mener du? Hvem er du??? (Musik starter) 
G Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og 
føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den 
Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være 
konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. 
 
Bebudelsen     just dance 
Maria stå nu op    
Og fyld din unge krop 
Med duften af en helt ny dag som venter 
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Føl vinden mod din kind    
Mærk håbet i dit sind 
I duften af en helt ny dag som venter 
 
I dag bli'r håbet tændt    
For Gud har endelig sendt 
Sin engel som vil Herrens plan forkynde 
 
Løft hovedet højt og se    
Guds vilje med dig ske 
En helt ny tid for jorden kan begynde 
 
Omkvæd 
Kom, o Maria og vær fuld af mod   
Kom o Maria, Gud har været god  
Snart skal du føde vor frelser på jord 
Snart skal du være kongens egen mor 
 
Guds kraft vil komme og gi' dig en søn  Alle 
Han vil bli' stor og åbne himmelen 
Kald ham for Jesus, for himlen er nær 
Kald ham for Jesus, frelsen den er her 
 
Vers 
Hvordan skal det gå til?   Maria 
Hvorfor er det Gud vil 
Give en som mig en sådan ære? 
 
Ja, jeg vil tjene Gud    Maria 
Og lytte til hans bud 
Tænk at jeg skal Guds søn i mig bære 
 
Omkvæd 
 
/:Dans, oh Maria:/ Gud har været god  Alle 
 
/:Alting er muligt:/ Gud har været god   Alle 
Gud har været god imod dig 
 
--------- 
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M (Henrykt, dansende) Hvor er jeg bare glad... og taknemmelig! 
1 (til Maria) Ja, det tør siges! Du kunne godt slå mig i just dance, Maria… 
(hvisker til veninderne) Hun er blevet fuppet!  
3 Ja, en engel. Come on!?  
2 Hm, den var ret overbevisende. (De begynder at gå.) 
M Hej, før I går, vil I så ikke nok finde min forlovede Josef, og fortælle ham de gode 
nyheder? Jeg er gravid! 2. vej til højre ned af tømrergade.  
Jeg skal føde himlens kongesøn! Hvor er det vildt!!! (Danser rundt af glæde) 
(Koret agerer torv og går rundt mellem hinanden, snakker, handler etc.) 
3 Kom, det kan vi sagtens. Det bli’r sjovt! (De går ud i publikum, søger efter Josef, 
undervejs snakker de.) 
1 Det er helt kuk kuk det her. Er der ingen, der synes det er lidt sært, at vi er 
kommet fra stuen til… det her sted? 
2 (De spørger om vej imens og får øje på Josef) Hey Josef (prøver at give knockles og 
highfive) Vi har gode nyheder fra din kæreste Maria. (Josef er ved at tømre en stol.) 
J Hun er min forlovede. Jeg glæder mig til at være sammen med hende igen, men 
der er liiiige et par stole, der skal laves først… Hvad er de gode nyheder? 
1/2/3 Maria er gravid! 
J Hvaaaaaaaad!!! (Josef spæner hen til Maria. De tre veninder styrter bagefter og 
råber: Hvad er der galt!? Du gør hende ikke noget Josef! Lad hende være Josef!) 
 
Josefs dilemma  
 
[1] 
Maria, min skat, hvad har du gjort 
Det vi havde sammen, det var virkelig stort 
Et eneste slag, og alting er væk 
Sig, hvor kunne du dog  
Gå!  
 
[2] 
Vor fremtid er knust, vi går hver sin vej 
Alt var helt i orden, 'til du svigtede mig 
Et eneste slag, og alting er væk 
Sig, hvor kunne du dog 
 
[3] 
Gå! 
Hjertet er knust ligger spredt over alt 
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Gå! 
Tænker på det, som du har fortalt 
Gå! 
Sig det dog bare ligeud, som det er 
At jeg må hellere 
 
[4] 
Gå! 
Vi vil' ha' hus og jeg skulle bli' far 
Gå! 
Nu står jeg her, er gjort helt til nar 
Gå! 
Sig det dog bare ligeud, som det er 
At jeg må hellere 
Gå! 
 
[5] 
Engang var du sød, engang var du rar 
Nu fortæller du mig, at Gud er dets far 
Et eneste slag, og alting er væk 
Sig, hvor kunne du dog 
 
[6] 
Jeg går min vej, skåner dit ry 
Alt går i stå, jeg starter på ny 
Et eneste slag, og alting er væk 
Sig, hvor kunne du dog gå! 
 
-------------------------------- 
 
3 JOSEF, hvordan ku’ du gøre det??? 
2 Prøv lige at se, hvor ked af det hun blev! 
J Holder I med MARIA? Jamen, forstår I slet ik’, at vi er forlovet, og det er ikke mig, 
der er faren. 
1 Aaaaahhh…  
2 Ja, ok. DÉT er nedtur. 
3 (Hvisker til sine veninder) Men det er altså stadig ingen grund til at blive SÅ sur.  
1 Ja, mind mig lige om, når vi kommer hjem, at jeg aldrig skal være så sur på min lille 
søster igen! Det er SKRÆMMENDE! 
2 Men Josef, vi så altså englen fortælle hende det hele. 
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3 Ja, han hed Gabriel. Han fortalte, at Maria skulle føde Guds søn. 
J Kan I selv høre, hvor åndsvagt det lyder…? I tror vel også på julemanden? 
1/2/3 Øøøøh, næææh, bøøøh? 
J Jeg forlader hende… i stilhed. Så kan hun være sammen med sin nye fyr. Så kan 
denne… Gabriel selv komme og fortælle mig, hvad Gud har gang i deroppe! Gå med 
jer! Som om! Jeg skal sove… 
(De tre venner sætter sig ned og diskuterer uden lyd, men får øje på englen, der 
kommer til den sovende Josef. De forundres og begejstres.)  
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Himlen fandt en vej – re-made, mere up-tempo, især omkvæd  Kig to gange 
 
[1] 
.G                      Em  C 
 Josef sov blot trygt,  
.G                          Em C 
 giv slip på al din frygt. 
.G                             Em C 
 Alting er som hun si'r, 
.            G                                   Em  C 
 alt bli'r godt, ja, hvis blot du bli'r. 
 
[2] 
.G          
 Na, na, na, na, na, na, na. 
.Em               C 
 Na, na, na, na, na, na, na, naaa. 
 
[3] 
Josef sov med fred, 
og tag ik' af sted. 
Barnet er sendt fra Gud, 
alt bli'r godt, hvis du holder ud. 
 
Na, na, na... 
 
[4] 
.G                       
 Tro det bedste som du véd, 
.Em                      C 
 grav dybt efter kærlighed. 
.G                               Em  C 
 Se, miraklet lige foran dig! 
 
[5] 
.G         
 Tag Maria ved din hånd, 
.Em                         C 
 slip hend' aldrig, knyt dit bånd. 
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.G                                   Em C 
 Himlen findes lige foran dig! 
 
[6]  
.  G                                   Em            C 
 /:Himlen fandt en vej, hvis du vil tro det. 
.G                             Em                  C 
 Maria venter dig, kom, du kan nå det. 
.Em                             C 
 Miraklet sker, hvor håbet holdes tændt. 
.Am             G/b            C           C/d 
 Det barn i venter har himlen sendt.:/ 
 
[7] 
Himlen fandt en vej, ja, jeg vil tro det. 
Maria venter mig, bare jeg når det. 
Miraklet sker, hvor håbet holdes tændt. 
Det barn vi venter har himlen sendt. 
 
[8] 
Josef sov blot trygt, 
giv slip på al din frygt. 
Himlen fandt en vej, 
tag imod, lad den lede dig. 
 
Tro det bedste som du véd... 
 
[9] 
.G                                    C/d        G 
 Det barn vi venter har himlen sendt! 
 
--------------------------- 
 
J Oh, jeg ELSKER dig Maria! 
M Og jeg DIG Josef! 
3 Nurh 
2 Ej, altså. Så endte det hele lykkeligt alligevel! 
1 Åååh, nu trænger jeg godt nok til at sove. 
3 Ja, bare en lille en på øjet… 
2 Go’ naaat! (De falder i søvn og englene Sanktus og Lux kommer forbi) 
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S I kan tro nej, I små banditter. I er slet ikke færdige endnu. 
L De bliver nok en liiiille smule forvirret, når de vågner op ovre hos vismændene lige 
straks.  
Er I klar derude? Så tæller vi ned fra fem: 5-4-3-2-1 
(Kaster tryllestøv ud over dem) 
----------------- 
(De vågner ved, at nogle mænd (vismændene) snakker og diskuterer nørdet om 
stjerner.) 
2 Ej nu må det altså holde op det her… 
1 Hvor er vi NU henne? Og hvorfor er det nat? 
3 (Spejder ud over ørkenen) Ørken, så langt øjet rækker, og kameler. Vi er i hver fald 
ikke i Danmark … eller Tyskland…eller på Fyn. 
1 Vi spørger de der mærkelige typer til råds. 
2 Hey, du der! 
V1 Kan I se den stjerne der?  
3 Øøøøh, ja? 
V1 Den er heeelt speciel. 
1 Hallo din olding. Vi vil vide, hvor vi er… og hvilket år det er? 
V1 Der må være noget stort i gære… 
 
Millioner af stjerner ingen snapchat (selvlysende bånd, som formes som hjerte, 
stjerne, etc. samtidig med at andre har selvlysende stjerner. Der skal være én ekstra 
klar stjerne.) 
 
[1] 
.Eb    F                gm    
 Hele livet har vi ventet,  Solist I 
.Eb           F                    gm 
 set mod himlen efter tegn. 
.Eb       F                      gm 
 Ingen havde dog forventet, 
.     Ab                        Eb/g                 Fsus F 
 En stjerne lige som denne på vor egn. 
 
[2] 
.Eb    F                 gm 
 Hele livet har vi ventet,  Solist II i duet med I 
.Eb            F                      gm 
 gransket stjernerne for svar. 
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.Eb      F                      gm 
 Ingen havde dog forventet, 
.     Ab                      Eb/g                 Fsus Csus C 
 en stjerne som på himlens gåde bar. 
 
[3] 
.            F                   F/a             Bb 
 Der er millioner af stjerner på himlen. 
.           F                   F/a               Bb 
 Der er millioner af stjerner at se. 
.            F                   F/a    
 Der er millioner af stjerner,  
.       Bb            F/a 
 men stjernen dér 
.    gm                              Csus C 
 fortæller noget nyt vil ske. 
 
[4] 
.            G                 G/h               C 
 Der er millioner af stjerner på himlen. 
.            G                  G/h               C 
 Der er millioner af skæbner at få.  
.            G                 G/h 
 Der er millioner af stjerner, 
.       C              G/h 
 men stjernen dér, 
.am           D      em 
 kalder os til at gå, 
.am          D        Eb   Bb  
 kalder os til at tro. 
 
2.x kalder os til at gå 
kalder os til at gå 
kalder mig til at tro. 
 
[5] 
Hele livet har vi troet, 
stjernetegn var skæbnens spil. 
Mon en guddom har formået, 
at føre stjernerne hvorhen han vil? 
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[6] 
Hele livet har vi troet,   
døden overskygged' alt, 
men en guddom har os spået, 
med stjernens komme mørkets rige faldt. 
 
------- 
 
1 Hvad er det lige, du si’r? 
V1 At vi må tage af sted! 
2 Hvorhen? 
V2 Hen hvor stjernen viser hen min lille ven. 
3 Hvorfor? 
V3 Morgenstjernen og kongestjernen er gået sammen og lyser som én stjerne på 
himlen i Jomfruens tegn. 
V2 En mægtig konge er født… i Palæstina. 
V1 Vi må skynde os… 
V2 Så længe stjernen viser os vejen. (De begynder at pakke) 
3 Hvad sker der? Hvem er I egentlig? Og hvad med os? 
2 Ja, stakkels os, midt i ørkenen? 
1 Jeg vil hjem!!! 
V2 Vi er vise mænd her i Østerland og I skal med. I skal være med til at bære. 
1 BÆRE? Jeg skal ik’ lave noget. Jeg har ferie!!! 
V3 Du vil ombestemme dig, når du ser rejsens formål. 
V2 Kom, vi skal have pakket de mest dyrebare gaver til det mægtigste kongebarn. 
V1 Myrra, 
V3 røgelse 
V2 og guld. 
 
Guld – remade kun det bedste er godt nok, ikke slatten just dance 
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[1] 
.Eb                                      Ebmaj/g 
 Står ved kanten af noget nyt. 
.                               Ab 
 Tvivlen nager indeni. 
.                                          Abm 
 Hvad vil stjernen dér forkynde?  
 
[2] 
.Eb                                          Ebmaj/g 
 Det er klart, no'et stort er sket,  
.                                      Ab 
 ting som aldrig før er set. 
.                                           Abm 
 Hvad er dét, som skal begynde?  
 
[3] 
.Fm       Eb/g               Abm 
 Tør jeg gå fra hus og hjem?  
.Fm         Eb/g               Abm  Bb/c  C 
 Mon jeg kommer her igen?  
 
[4] 
.                               F 
 Jeg kommer med guld til en konge, 
.Dm 
 stjernen viser vej. 
.                               Gm           F/a 
 Jeg kommer med guld til en konge, 
.     Bb                    C/d 
 og intet standser mig. 
 
[5] 
.                               G      
 Jeg kommer med guld til en konge, 
.       Em  
 kan ikke sige nej. 
.                              Am            G/h 
Jeg kommer med guld til en konge, 
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.     C                       C/d                    G   
 jeg vidste det, da stjernen viste sig. 
 
[6] 
Gi'r det bedste, som jeg ved. 
Lægger guld for kongen ned. 
Aldrig skal den konge lide. 
 
[7] 
 Guld så fint, fuld af værdi. 
Kongen værdig, han bli'r rig. 
Lykken står ved barnets side. 
 
[8] 
Jeg forlader hus og hjem! 
Mon jeg kommer her igen? 
 
Jeg kommer med guld… 
 
[9] 
.C                                A/c# 
 Noget nyt er lige begyndt.   
.                                  D 
 Noget stort er sat i gang, 
.                                         H 
 Chancen er der, og jeg ta'r den! 
 
[10] 
.C                             A/c# 
 1000 mil i ukendt land.   
.                                        D 
 Jeg har mistet min forstand. 
.                                     H 
 Går i tro, jeg ved jeg har den.  
 
 Jeg kommer med guld... 
 
[11] 
./ G / Em / Am / G/h / C C/d/ / G / G/h / Gm/bb / C C/d / 
/:Oooooh:/ 
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1 Ok, vi har fattet det. 
2 I mener, at stjernerne har fortalt jer, at der er født en superkonge…langt herfra. 
3 Men hvorfor de dyre gaver?  
1 Og hvor langt er der egentligt til Palæstina herfra? Just asking! 
V1 Kun det bedste er godt nok til kongesønnen. Der er noget guddommeligt over 
ham.  
V2 Vi har pakket kongegaver.  
V3 Men vi må afsted. Der er formodentligt et par tusind kilometer, kom, vi må 
skynde os. 
1/2/3 Hvad? Tusind kilometer? I ørken? Hvor er jeres bil? Jeg har brug for min 
telefon. (I munden på hinanden) 
V2 I er nogle fjollede nogen. Kom nu, det bliver en lang rejse! 
1/2/3 JEG VIL HJEM! 
 
 
Lang vej til Betlehem kæmp for det, dont give up, gå 100% for det just dance 
(børn skubber på kamel, kamel sætter sig på et af børnene, de andre to hjælper 
kamelen op etc., vindmaskine + mel for at illustrere stormvejr) 
 
[1] 
.G 
 Storme raser, vinde blæser. 
 Vi når det aldrig! 
.D 
 Sandet fyger, skær i øjne, 
 dækker vor gangsti. 
.Em 
 Sol om dagen, frost om natten, 
.                             C 
 gid man dog var hjemme! 
 
[3] 
Røvere forfølger os 
er ude efter skatten. 
Vi lister og vi gemmer os,  
må rejse om natten. 
Ser os over skuldrene, 
ved de hvor vi er henne? 
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[5] 
.Eb 
 Sikke et besvær! 
.F                                    C/d            
 Mon det er det værd? 
 
[6] 
.                       G                 
 Men vi er på vej 
.                         D 
og med kurset sat, 
.                       em 
kæmper vi os frem 
.                     C 
i den mørke nat. 
 
[7] 
.                        G 
Stjernen viser vej, 
.                       D 
vinker ned til os. 
.                       em 
Håb på vores tur, 
.                            C 
storm og sult til trods              
 
[8] 
Stjernen har forladt os  
og vi famler i mørke. 
Uden mad og uden vand 
i knasende tørke. 
Hvordan skal vi finde vej,   
når himlen slukker fyret? 
 
Næste nat er stjernen vendt 
tilbage og stråler. 
Håbet vokser til og 
vi får slidt vore såler. 
Længslen er ulidelig 
'mens stjernen får os styret. 
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[12] 
Sikke et besvær! Sikke et besvær! 
Mon det er det værd? Mon det er det værd? 
 
-------------------- 
 
(Billede af Herodes palads på skærmen) 
1/2/3 Føj, pjvadr, pføj!  
2 Sand mellem tænderne, sand i øjnene, sand mellem… (ser bagud) ballerne!? 
3 Hvis det her er en drøm, SÅ BED EN ELLER ANDEN OM AT SPARKE MIG HÅRDT 
DERHJEMME, SÅ JEG KAN VÅGNE OOOOOP! 
V1 Vi er der nu søde venner: Kong Herodes palads. 
V2 Og stjernen står næsten lige ovenover os.  
V3 Lad os gå ind og lykønske kong Herodes med sin kongesøn. 
(De går ind til Herodes med gaverne) 
------------------- 
V1 Hjerteligt tillykke Herodes 
V2 med din nye kongesøn! Han skal blive stor og være konge over hele jorden! 
V3 Vi har set kongestjernen gå op over dit palads helt ovre i Østerland, og er 
kommet for at fejre dit barn med kostbare gaver: Guld, røgelse og myrra. 
H Æææææh, det var skam hyggeligt…og betænksomt! Tak, for det…ææææh, men 
jeg har altså ikke fået nogen søn. Men lad bare gaverne stå, når I går, tak. 
(Vismændene er forvirrede og diskuterer med hinanden. Børnene sætter sig ned i 
protest.) 
1/2/3 Ååååh, mand, hvor dumt! 
(Der kommer en rådgiver ind og hvisker noget i Herodes øre) 
H Nå men, øh, mine rådgivere fortæller mig, at der måske er en chance for, at ham I 
søger er født i Betlehem. Biblen har flere profetier, der peger i den retning. 
V3 Det giver mening, ja selvfølgelig!!! 
H Vil I ikke nok hilse! Og når I kommer forbi på tilbagevejen, så fortæl lige, hvor I 
fandt ham, (hvisker ondskabsfuldt) så også jeg kan ’tilbede’ ham. 
(Vismændene og børnene forlader Herodes) 
3 Vi orker altså ikke at gå 2000 kilometer mere! 
V3 (Hvisker) Bare rolig min ven. 
V2 Vi er ganske tæt på nu!  
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Herodes  jalousi Helt ud til publikum, ny koreografi kor 
 
.E                            
 Stjerner viser sig på himlen  
 Tegn, mirakler sker 
 Vismænd kommer langvejs fra 
.         A                    E 
 Men jeg er konge her 
 
[2] 
De kloge siger det' forudsagt  
De ting som vi nu ser 
En konge ud fra Betlehem 
Men jeg er konge her 
 
[3] 
.           E         
 Det er mig som bestemmer   
.       F# 
 Alle gør som jeg har sagt 
.            G  
 Det er mig ingen glemmer 
.       A 
 For her har jeg al magt 
 
[4] 
Lad blot Israels Gud   
Røre himmel, hav og jord 
For jeg selv vil betvinge 
De hjerter som ham tror 
 
[5] 
Lad blot folk hade mig   
Når de frygter for min dom 
For jeg ved hvad de frygter 
Jeg leder med hård hånd 
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[6] 
Lad den konge kom' an   
Hvem tror han egentlig han er 
Jeg vil knuse ham helt 
For jeg er konge her 
 
[7] 
Se det dumme Israels folk  
De klager og de be'r 
Løfter deres bøn til Gud 
Men jeg er konge her 
 
[8] 
Lad blot den spire komme an  
For det bli'r mig som ler 
Når han må lade livet 
For jeg er konge her 
 
---------------------------------------- 
 
1 (Hvisker til hinanden, mens de går på vandring ude hos publikum. Vismændene 
nynner Lang vej til Betlehem) Der var altså et eller andet helt galt med ham Herodes. 
2 Jeg tror, han vil nakke kongebarnet.  
3 Hvis det altså findes og stjernen ikke bare er fup.  
1 (Eftertænksomt) Jeg vil faktisk helst ikke vågne lige nu… 
2 Nej, det er faktisk ved at blive spændende det her. 
(Vismænd og vennerne støder ind i nogle hyrder på marken) 
V1 Kære hyrder. Vi søger efter et helt specielt kongebarn. 
V2 Som skulle være født i denne egn et sted.  
V3 I kunne vel ikke fortælle os, om I har hørt om dette barn? 
(Hyrderne, som før stod og lå ret dovne lyser op, kigger hurtigt på hinanden og 
bliver ret friske)  
H1 Du kan tro, vi kan vise jer, hvor barnet er. 
H2 Vi var faktisk de første til at se det, altså bortset fra forældrene 
H3 og et par får…og nogle kør…og en hest. 
H1 Nå, men det startede alt sammen med, at vi lå herude på marken, og var ret 
mismodige, 
H2 ensomme, … 
H3 og forladte. 
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Hyrderne/Halleluja – remade – stryg arpeggio + beat aldrig alene just dance 
(Hyrderne snakker ind i mellem: ’men så kom der en engel og fortalte os.’ Og så kom 
der tusindvis af engle på himlen og sang den vildeste Halleluja sang. etc.) 
(Kor hvidt tøj på? Down stage under Hyrderne?) 
 
[1] 
.G                 Cmaj 
 Stille, alt er stille. 
.Am                   G/b                Dsus D 
 Er der mon en hyrde til for mig? 
.G                 Cmaj 
 Stille, alt er stille. 
.Am                          G/b                 Dsus D 
 En hyrde som kan lede hjertets vej? 
 
[2] 
.G                 Cmaj 
 Stille, alt er stille. 
.Am                G/b              Dsus D 
 Ingen ænser at vi sidder her. 
.G                 Cmaj 
 Stille, alt er stille. 
.Am                            G/b                   Dsus D 
 Kun stjernen der på himlen synes nær. 
 
[3] 
.             C                    D                      Em  
 Der må være noget større, som vi endnu ik' har set. 
.              C                   D                     Em 
 Der må være noget større her på jord. 
.              C                   D                             Em 
 Der må være noget større, noget som endnu ik' er sket. 
.             C                      D                              C/g  G 
 Der må være en som hjælper, når man tror. 
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[4] 
2.x  
.              C                      D                   Em 
 Der må være en som hører, når vi råber i vor nød. 
.              C                      D                  Em          
 Der må være en som elsker nogen som os. 
.             C                              D                   Em 
 Der må være nogen, som står hos os i liv og så i død. 
.              C                      D                    C/g   G 
 Der må være en, som elsker os på trods. 
 
[5] 
.G                 Cmaj 
 Stille, alt er stille. 
.Am                 G/b                    Dsus D 
 Ensomheden knuger sjæl og krop. 
.G                 Cmaj 
 Stille, alt er stille. 
.Am                    G/b                      Dsus D  
 Kommer håbet mon, når vi ser op? 
 
[6] 
.       C   
 Der må være... 
 
.C   D          Em 
 Stille, alt er stille. 
.C          D              Em 
 Ensomheden knuger sjæl og krop. 
.C   D          Em 
 Stille, alt er stille. 
.C            D               C/g  G      
 Kommer håbet mon, når vi ser op? 
 
------------------------------------- 
Halleluja – kor hvidt tøj på – engle? 
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[1] 
.G                  C  
/:Frygt ikke! Frygt ikke! 
.Em      C   C/d G 
 Frygt ikke!:/ 
 
[2] 
.  G                             F/g 
 /:Frygt ikke! Jeg forkynder jer en stor glæde. 
.G                        F/g 
 Frygt ikke! Det gælder hele jorden.:/ 
 
[3] 
.  G      D/f#      Em         Em/d 
 /:Halleluja, et barn er født! 
.Am G/b   C        C/d        G 
 Aldrig alene, et barn er født! :/  4x 
 
[4] 
 /:Frygt ikke! I dag blev verdens frelser født. 
 Frygt ikke! For han er Kristus Herren.:/ 
 
 Halleluja... 
 
[5]  
. G 
 /:Et barn er født i Betlehem, store ting vil ske. 
. 
 Et barn er født i Betlehem, løb derhen og se!:/ 
 
[6] 
.Am G/b   C       C/d   D   G 
 Aldrig alene et barn er født! 
 
---------- 
 
1 (Hvisker til hinanden igen, medens de igen vandrer blandt publikum sammen med 
hyrderne, som viser dem vejen) Wouw, det var vildt!  
Hey, tror I, det alt sammen har noget at gøre med hende der Maria? 
(Ud mod publikum) Hvad tror I? Tror I, det har noget at gøre med Maria? 
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2 Hvad var det nu Gabriel sagde til hende? 
3 (Imiterer Gabriel) ” …du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes 
den Højestes søn,…” 
1 At vi ikke har tænkt på det noget før! Vi er da på vej hen til Maria og Josef! 
2 Det forklarer en hel del! 
3 Åh, ville ønske vi bare kunne være blevet i Jerusalem den gang. Så kunne vi have 
sparet turen. 
2 Og gå glip af at møde de her wierdos? (Peger mod vismændene, som opfører sig 
lidt nørdede og piller bussemænd. Vennerne griner) Ja, ok. Men det har da været 
super sejt. Bortset måske fra sandet altså… og kulden 
3 og sulten… 
1 og solen… 
3 og tørsten… 
2 og kamellugten, har det været en MEGA spændende rejse. 
1 og svedlugten (lugter sig selv under armene) 
(De ankommer til krybben, hvor Josef og Maria sidder med deres barn) 
V1 Børn! 
V2 Vi er ankommet! 
 
Vi fandt himlen i krybben 
(Både hyrder, vismænd og børnene mødes i stalden) 
(Vennerne er helt betaget, men sådan set kede af, at de ikke har en gave.) 
(Børnene får lov af Maria til at holde barnet. De betages.) 
 
[2] 
.Am                       F 
 Vi lægger gaver ned, 
.                                 Am 
 for ham som gi'r os fred, 
.                               G 
 for himlens kongebarn. 
 
[3] 
.Am                      F 
 Vi lægger gaver ned, 
.                                  Am 
 for ham som gi'r os fred  
.                       G 
  der i Marias arm. 
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[4] 
.Am    F            Am           G 
 Oooooh, oooooh, oooooh 
 
[5] 
.Am                     F                                   Am 
 Selv ikke 1000 mil kan stoppe vores smil, 
.                              G 
 når vi ser himlen dér. 
.Am                    F                                    Am 
 Selv ikke 1000 mil kan stoppe vores smil, 
.                                 G 
 for vi fandt himlen her. 
 
[6] 
.              Am                                F 
 Vi fandt himlen i krybben, gik i månedsvis, 
.        C                                G 
 men hvad kan vi give til gengæld og pris? 
.           Am                               F 
 Vores rejse mod stjernen i kulde og nat, 
.     C                                       G 
 har ledt os til barnet, den kostbare skat. 
 
[7] 
.            Am                            F 
 Derfor vil vi nu knæle, ta' gaverne frem.  
.C                             G 
 Gi' kongegaver til Guds kongedreng. 
.           Am                                   F 
 Alting skal han nu ha' for den gave han er, 
.C                                       G 
 sig, hvilken skat kan forkynde hans værd? 
. 
 Ooooh... 
 
[9] 
Verden har ingen skat, 
som den vi ser i nat, 
langt stør' end fantasi. 
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[10] 
Selv guld og myrra skær, 
er ikke barnet værd, 
hvad sku' vi kunne gi'? 
 
Oooh... 
Selv ikke 1000 mil... 
 
--------------------------- 
 
1 (Mod publikum) Jeg har aldrig, ALDRIG set noget lignende. 
2 Kærlighed i sin reneste form. Det var som om, han kunne se lige ind i hjertet! 
3 Prøv at se, mine hænder de ryster… af bare begejstring! 
1 Og mine nakkehår stritter i alle retninger. 
2 Jeg fortryder kun én ting. 
3 Også jeg… 
1 Ja, at vi ikke har tænkt på at finde en gave til Jesusbarnet. 
2 Mand, vi er bare de værste fødselsdagsgæster i verden… 
3 Når jeg kommer hjem… hvis jeg kommer hjem, så tager jeg revanche. 
1 Hvad? Vil du slå din lillesøster? 
3 Nej, så skal min lillesøster have en gave, hun aldrig glemmer. For når jeg tænker 
over det, elsker jeg hende faktisk. Ik’ sig’ det til nogen…, men jeg savner hende. 
2 Nu du si’r det. Alle de gange min mor har spurgt, om jeg ville med ud og gå en tur 
eller spille spil med hende. Jeg siger nej hver gang, for at snappe med nogen, jeg 
knap nok kender…?  
1 Det bli’r anderledes, når jeg kommer hjem, men nu vil jeg altså sove. Mand, mine 
fødder gør ondt! (De lægger sig til at sove, nærmest oveni hinanden) 
E1 Yessss! Planen lykkedes Sanktus! De har fattet, hvad julen handler om: kærlighed, 
tilgivelse, omsorg, Jesusbarnet. 
E2 Og så har de fået sig en oplevelse, de aldrig vil glemme. Uh, jeg kan nærmest 
mærke julehåbet blive tændt igen. 
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Håbet er blevet tændt  
 
.intro: / E B/d# C#m / C#m B A / 
/ A E/g# F#m / A Bsus B / 
 
vers 1 
.E              B/d#   C#m 
 Håbet er blevet tændt. 
.                     B           A 
 Himlen har endelig sendt 
.                      E/g#        F#m 
 sin kostbare himmelskskat 
.A                          Bsus B/d# 
 ned i vor mørke nat 
 
[2] 
vers 2 
.E                B/d#      C#m 
 Himlen er kommet nær. 
.           B            A 
 Et lille barn er her. 
.                  E/g#   F#m 
 Engle står frem i kor. 
.           A                                 Bsus  B 
 Kom, fryd jer hver sjæl på jord. 
 
[3] 
omkv. 
.              A              B 
 Hør nu englenes kald, 
.           G#/c        C#m 
 lad os søge den stald, 
.                F#m  B  B/d# E  D/f#   
 der hvor Jesusbarnet er 
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[4] 
.E/g#          A              B 
 Syng med englenes kor. 
.              G#/c          C#m     
 Fred er født til vor jord, 
.    F#m     A/b     A/e    E 
 og himlen er os nær 
 
[5] 
vers 4 
Gaverne blegner her, 
selv guld og myrra skær. 
Hvad har værdi som du, 
som ligger i krybben nu 
 
[6] 
vers 5 
Hjertet, det kan jeg gi’, 
kom ind og sæt det fri. 
Ban vejen ind til mig, 
gør hjertet en stald for dig. 
 
------------------------- 
 
E1 (Englene kaster tryllestøv henover de sovende børn. Hvisker)  
Vågn op små venner! Det er snart juleaften 
(Børnene vågner radbrækket foran fjernsynet, gaber og ømmer sig lidt, før det går 
op for dem, hvor de er) 
1 Hey se! Vi er hjemme hos mig igen!!! 
2 Uh, hvor bli’r det godt at komme på et rigtigt toilet igen. 
1 Hvad laver du? 
3 Jeg googler det der med stjernen. Hey, prøv at se! Astronomer har faktisk bevist, 
at Betlehems Stjerne fandtes… og at den bestod af flere planeter, som lyste ekstra 
kraftigt! Besynderligt? 
2 Og prøv at se! Hvordan i al verden har jeg fået sand i skoene?  
1 Og jeg er tørstig som en svamp? 
2 Jeg ved ikke heeelt, hvad der egentlig er sket her. Har I haft den samme 
drøm…som mig?  
3 Og den der fornemmelse, da vi så Jesusbarnet i øjnene… 
1 Ja, den sidder der stadig. 
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3 Sluk mobilerne folkens! Nu skal der jules!!! 
2 Hej, heeeej! Jeg smutter hjem til de gamle, og så skal de have et ordenligt 
kram…for første gang i flere år! 
1 Jeg vil lege med mine små søskende. Det har jeg ik’ gjort i flere år! 
3 Og jeg tager hjem og hjælper mor med at pynte juletræet. Det var for at slippe, jeg 
kom herover. Hmmm, og når jeg sætter julestjernen øverst, så jeg vil jeg tænke på 
vores helt eget juleeventyr. 
1/2/3 Det bliver en himmelsk jul! Lad festen begynde!!! 
 
 
Lad festen begynde Børn, engle, vismænd, hyrder, Maria og Josef united klap? 
(Together – High School Musical) Trio solister (spraglet tøj) 
 
Kom med mig – glæden flyder over. 
Kom med mig – shhh, se, hvor han sover. 
Kom med mig – himlen har et navn. 
 
Kom og se – kærligheden vinde. 
Kom og se – had og sorg forsvinde. 
Kom og se – himlen holdt i favn. 
 
Og når alt håb er ude, og der ørken overalt 
så véd du, der er hjælp at få. 
En stjerne er os født, bryder mørket overalt, 
viser vejen, du skal gå. 
 
Lad festen begynde! 
Hør engle forkynde: 
Verdens håb er født på vor jord. 
Himlens hersker sover sødt hos sin mor. 
 
Lad festen begynde! 
Hør englene synge: 
Verdens håb er født på vor jord. 
Himlens hersker sover sødt hos sin mor. 
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Et barn er født     sing/just dance 
 
[1] 
Et barn et født i Bethlehem,   
thi glæde sig Jerusalem. 
En fattig jomfru sad i løn  
og fødte Himlens kongesøn. 
Oh halleluja, oh halleluja,  
oh halleluja, halleluja! 
 
[2] 
Han lagdes i et krybberum,   
Guds engle sang med fryd derom. 
Og Østens vise ofred der,  
guld, røgelse og myrra skær. 
Oh halleluja, oh halleluja,  
oh halleluja, halleluja! 
 
[3] 
Forvunden er nu al vor nød,  
os er i dag en frelser fød. 
Guds kære børn vi blev på ny,  
skal holde jul i himmelby. 
Oh halleluja, oh halleluja,  
oh halleluja, halleluja! 
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[4] 
På stjernetæpper lyseblå,  
skal glade vi til kirke gå. 
Guds engle der os lære brat,  
at synge som de sang den nat. 
Oh halleluja, oh halleluja,  
oh halleluja, halleluja! 
 
[5] 
Da vorde engle vi som de,  
Guds milde ansigt skal vi se. 
Ham være pris til evig tid,  
for frelser bold og broder blid. 
Oh halleluja, oh halleluja,  
oh halleluja, halleluja! 
 
 
Ekstranummer – Hvis der er tid. 


