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KONGESØN – drama manuskript 

I starten 
 
Fortæller: ”For over 2000 (tallet 2000) år siden skete der noget ganske særligt i 
landet Israel (davidsstjerne). Et barn blev født, som skulle forandre verden for altid 
(hjerte). Et barn, som bar selve himlen i sig. Et barn, som kunne forvandle hjerter af 
sten og som var bestemt til at give verden håb og lys i en mørk, mørk tid, men som 
først måtte så frygteligt meget igennem. 
Men en ung pige blev ved en tilfældighed del af denne fortælling, og det er den 
historie, vi vil fortælle i dag. 
Men hør, hvor er mine manerer, lad mig først præsentere personerne, så den 
største historie af dem alle kan begynde.” 
 

Efter Den største historie 

B 
Fortæller medens musikken spiller: ”Vores historie starter, da en hvid skikkelse, 
englen Gabriel, går ind til en ganske ung pige i byen Nazaret…men de var ikke 
alene...” 
(Gabriel går ind til Maria, man ser Hannah få øje på englen og lytte ved ’døren’.) 
 

Efter Herren er med dig 

C 
(Gabriel går ud af huset og opdager pigen. Pigen bliver forskrækket, vil løbe væk, 
men kan ikke.) 
G: ”Du hørte hele vores samtale derinde? 
H: ”Ja!?” 
G: ”Og du hørte, at Maria skal føde Guds søn?” 
H: (begynder at græde) ”Ja, undskyld! Jeg er bare født så, så…nysgerrig. Undskyld!” 
G: ”Hm, så kan du ligeså godt gøre dig nyttig…Hannah.” (Pigen kigger op, forbavset 
over at Gabriel kender hendes navn.) (Gabriel smiler.) 
G: ”Hvis ikke Josef får at vide, at det er Gud selv, der har gjort Maria gravid, ender 
det her i en skandale.” 
H: ”Fordi han vil tro, at Maria har været utro?” 
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G: ”Nå, du er smart nok Hannah. Ja, og Nazarets indbyggere vil så straffe Maria 
hårdt og barnet vil være fortabt.” 
H: ”Uh. Det må aldrig ske, aldrig i livet.” 
G: ”Derfor har jeg brug for, at du finder Josef og fortæller ham, hvad du lige har set; 
at himlen har sendt mig for at fortælle, at Maria skal føde Guds søn. Skynd dig!” 
H: ”Jeg skynder mig, jeg skynder mig…og tak!!!” (Hannah styrter af sted og søger.) 
”Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende. 
Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende. 
Hej Josef, Maria skal føde Guds søn, det har en engel fortalt hende. 
Er du Josef? 
J: ”Jaa?” 
H: ”Maria er gravid!” 
J: ”Hvaaaad!?” 
H: ”Jamen, det er Gud…” 
 

Efter Skandale 

D 
H: ”Det er alt sammen min skyld! En simpel, lille opgave, og jeg ødelægger bare det 
hele.” (græder) 
G: ”Du har gjort, hvad du kunne mit barn, nu er det min tur. Men vær helt stille, når 
jeg synger til Josef i hans drømme. Lad os for jordens skyld håbe, at han tror på 
mig.” 
 

Efter Fred 

E 
(Josef baner sig vej hen til Maria. Maria tørrer øjnene, rejser sig nervøst, Josef tager 
Maria i hånden, de danser sammen.) 
Hannah: ”Du er så sej Gabriel!” 
 

Efter En himmelsk familie 

F 
H: ”Åh, så endte det hele lykkeligt alligevel, takket være dig Gabriel…” 
G: ”Og masser af tro Hannah fra Josef og Maria. Men der….” 
V: ”Hej Hanna!” (Veninder kommer bragende ind af døren) 



3 
 

H: (Overrasket) ”Øh, hej venner. Hvordan går det?” 
V: ”Vi undrede os over, hvor du blev af i går? 
H: ”Tja, mød min nye ven, engleeeeen Gabriel!” 
V: ”Hvad snakker du om Hannah?” 
V: ”Her er kun os?” 
H: ”Jamen, han står lige her, er I blinde eller hvad!” 
V: ”Du kunne jo bare ha’ sagt, at du har slået hovedet! Her er kun OS!” 
H: (Henvendt mod Gabriel): ”De kan ikke se dig?” 
G: ”Kun mennesker med åbne hjerter kan se mig Hannah.” 
V: ”Nå, men vi skrider. Sig til, når du er blevet normal igen, skøresen.” 
G: ”Har du pakket?” 
H: ”Pakket?” 
F: ”Hannaaaaah, vi skal spise! Kom, inden maden bli’r kold.” 
G: ”Vi skal et smut til Betlehem. Romerne har befalet Maria og Josef at rejse derhen 
for at komme med i folketællingen. Der er overfyldt med mennesker, så jeg har en 
spændende opgave til dig.” 
H: ”Jamen min mor og far…” 
G: ”Ingen problemer, jeg klarer det bare selv.”  
H: ”Hey, hey, hey, jeg var ik’ færdig med at tænke Gabriel. Teenaghjerner, du ved. 
Jeg tænker, at nu jeg alligevel er blevet erklæret skør af mine venner, og når jeg nu 
har en del at gøre godt igen, så kan jeg lige så godt fortsætte med at være bims. De 
kan ikke se dig…? Tak for oplysningen… Bli’r det en lang vej til Betlehem…?” Fader 
ud. 
 

Efter Betlehem 

G 
G: ”Så kom vi til Betlehem, men Maria og Josef mangler et sted at overnatte. Alt er 
optaget på grund af folketællingen. Bank på alle døre, og find et godt sted til Josef, 
Maria og kongebarnet. Barnet fødes snart, og Maria har véer…” 
H: (Gør honnør) ”Skal ske Gabriel, og denne gang svigter jeg ikke!” (Hannah er på 
vej) ”De skal få et værelse, der er en konge værdig skal de!” 
 
Efter Staldpalads 

H 
H: ”Jeg er så ked af det Gabriel. Jeg fejlede…igen!” (Hulker) 
G: ”Men du fandt et sted Hannah. Du blev ved. Prøv at se. Mange andre kunne have 
hjulpet, men du var den eneste, som ville.” 
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H: ”Med en stinkende stald?” 
G: ”Det er ikke ens fødested, der viser ens værdi, men de hjerter, man får lov til at 
forandre for altid.” 
 

Efter En nat som ingen andre 

I 
(Vismændene tjekker ind hos Herodes medens fortælleren fortæller, evt. i sangens 
intro: Fortæller: ”Man skulle tro, at alt nu var godt, men mørke skyer samler sig i ren 
ondskab i horisonten i form af kong Herodes, hvor vismændene melder deres 
ankomst i Jerusalem. De tror, han har kongesønnen” 
(Vismændene går ud igen og ridder afsted på kameler.) 
 
Efter Jaloux 
 
J 
(Stjernen er tændt.) 
H: ”Hvad er det for en stjerne, der lyser over stalden Gabriel?” 
G: ”Det er en kongestjerne. En stjerne, som viser vej for alle, som gerne vil se 
kongebarnet.” 
H: ”Den lyser som en sol!” 
G: ”Ja, hyrderne ude på marken har også undret sig et stykke tid. Prøv og se i 
horizonten. Kan du se det lysskær?” 
H: ”Jaaa? 
G: ”De hyrder får sig en overraskelse,  når alle mine kammerater viser sig for dem i 
et englefestfyrværkeri…lige nu.” 
 
Efter Det er sket 

K 
G: ”Men vi får andre gæster Hannah.”  
H: ”Hvem, her er allerede fyldt med hyrder, får og andre folk ud over Jesusbarnets 
familie?” 
G: ”Nogle vise mænd er rejst langvejs fra for at kunne se Jesusbarnet. Gå ud og led i 
Betlehems gader og før dem herhen.” 
H: ”Jamen, hvordan kan jeg kende dem?” 
G: ”Tro mig, du vil kunne kende dem! Noget med kameler og sådan noget.” 
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Efter Hvor er barnet 

L 

H: ”Oh, jeg kunne blive her og se på Jesusbarnet for EVIGT!” 
G: ”Og jeg har det stadig lidt svært med, at Gud har ’skrumpet’ min Herre ind i 
denne lille baby. For ganske få måneder siden kunne han skabe galakser…” 
H: ”Hmmm, jeg er nu glad for, at han gjorde det, og at jeg måtte blive en del af det.” 
G: ”Der er stadig farer, der lurer Hannah. Vismændene må for alt i verden ikke tage 
tilbage til Herodes på tilbagevejen og fortælle, hvor Jesusbarnet er.” 
H: ”Hvorfor?” 
G: ”Han vil gøre alt for at finde barnet… og slå det ihjel.” 
H: ”Hvaaad? Lille Jesusbaby?” 
G: ”Han føler sig truet og med god grund. Når Jesusbarnet bli’r stor vil han udfordre 
ondskaben og Herodes.  
I nat får vismændene en drøm, hvor jeg fortæller dem sagen.  
Du må hjælpe dem med at tro, så de tager en anden vej hjem, langt uden om 
Herodes. Vil du gøre det?” 
H: ”Ja Gabriel, af hele mit hjerte!” 
G: ”Godt, vær parat. Du véd, hvor meget, der afhænger at det…” 
 
Efter Drømmen 

M 
Fortæller: ”Og sådan gik det til, at en lille pige med et åbent hjerte og en hjælpsom 
sjæl blev en del af den største historie af dem alle, historien om, hvordan himlen 
besøgte jorden i form af et lille barn, som vi i dag kender som Jesus.  
Med ham kom julen ned til jorden hin julenat for mere end 2000 år siden i 
Betlehem, og verden fik fra den dag et lys, som ikke kan slukkes.  
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår!”  
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