
KONGESØN – en nat som ingen andre 
 

Lyt til Herodes 
 
Lyt til sangen ”Jaloux” fra julemusicalen ”KONGESØN”. Sangen handler om Herodes. 
 
https://gospelfamily.dk/wp-content/uploads/2019/09/8-Jaloux-r%C3%A5mix.mp3 
 
Find de ord, der mangler. 
Sæt de manglende ord ind. 
Har ordene noget til fælles? 
Hvad fortæller musikken og teksten om Herodes´? 
 

Jeg har holdt styr på landet i mange _________!  

Det er en  broget affære. 

Jeg har regeret, så mit rige _________!  

Det må være al ære værd. 

 

Jeg har beskyttet mig mod oprør og mange _________!  

Ofte med død og med _________. 

Nu tror de herrer, jeg bare såd'n lige _________,  

men de har meget at _________'. 

 

Syn's I måske, at det er fair?  

At sådan et lille barn tager min trone en _________? 

Syn's I måske at det er fair? 

At være konge er ik' bare sådan en _________! 

 

Syn's I måske at det er fair? 

Tror I måske, han kan gøre det bedre end __________? 

Syn's I måske at det er fair? 

Sæt jer i mit sted, tænk hvis jeg var __________!    

 

 

https://gospelfamily.dk/wp-content/uploads/2019/09/8-Jaloux-r%C3%A5mix.mp3


KONGESØN – en nat som ingen andre 
 

"Ææh, deres majestæt...så'dn rent teknisk set er du  

jo faktisk ikke konge, knap nok fyrste.  

Romerne bestemmer lige nu, de bliver rasende, hvis du blander dig...” 

 

”Skrid din gnom. Vær stille, eller jeg slår dig ihjel! Pah..." 

 

Der er så mange, der er ude efter _________.  

Det gør mig arrig og tvær! 

Men de sku' bare vide, at her styrer _________!  

Men de véd ik', hvem jeg er! 

 

De siger en kongestjerne kom og viste dem vej,  

til en konge så _________.  

Men han må væk, jeg se'r slet ingen anden vej,  

for jeg bestemmer _________! 

 

Syns' I måske at det er fair... 

 

Syn's I måske, syns' I at det er fair, nej.  

Syn's I måske, syns' I at det er fair, nej. 

 

Der er så mange, der er ude efter _________. 

Men de sku' bare vide, at her styrer jeg. 

De siger en kongestjerne viste dem _________. 

Men han må væk, jeg ser slet ingen anden vej. 

 


