
Prolog
Written by: Esajas Kap.11

Profeten Esajas skriver i sin profeti
om en dag, der skal komme:
"… der skyder en kvist fra Isajs stub,
et skud gror frem fra hans rod.
Over ham hviler Herrens ånd,
visdoms og indsigts ånd, råds
og styrkes ånd, kundskabs og
gudsfrygts ånd; han lever og
ånder i frygt for Herren.
Han dømmer ikke efter,
hvad hans øjne ser,
fælder ikke dom efter,
hvad hans ører hører;
han dømmer de svage med retfærdighed,
fælder retfærdig dom
over landets hjælpeløse. …
På den dag skal Isajs rodskud stå
som et banner for folkeslagene;
til ham skal folkene søge,
og hans blik skal være herlighed."
Denne dag…er nu!



Bebudelsen
Written by: Torben S. Callesen

C

Maria stå nu op
G

Og fyld din unge krop
am F

Med duften af en helt ny dag som venter

C

Føl vinden mod din kind
G

Mærk håbet i dit sind
am F

I duften af en helt ny dag som venter

D

I dag bli'r håbet tændt
A

For Gud har endelig sendt
hm G

Sin engel som vil Herrens plan forkynde

D

Løft hovedet højt og se
A

Guds vilje med dig ske
hm G

En helt ny tid for jorden kan begynde

G D

Kom, o Maria og vær fuld af mod
em C

Kom o Maria, Gud har været god
G D

Snart skal du føde vor frelser på jord
em C

Snart skal du være kongens egen mor

G D

Guds kraft vil komme og gi' dig en søn
em C

Han vil bli' stor og åbne himmelen
G D

Kald ham for Jesus, for himlen er nær
em C

Kald ham for Jesus, frelsen den er her

D...

Hvordan skal det gå til?
Hvorfor er det Gud vil



Bebudelsen (Page 2)
Written by: Torben S. Callesen

Give en som mig en sådan ære?

Ja, jeg vil tjene Gud
Og lytte til hans bud
Tænk at jeg skal Guds søn i mig bære

/:G/D/em/C:/

/:Dans, oh Maria:/ Gud har været god

/:Intet er umuligt:/ Gud har været god



Marias Lovsang
Written by: Torben S. Callesen

intro:/ Gmaj / A / hm / D/f#// Gmaj / A / hm / em D/f# G / G/a A /
D G A D

Jeg er velsignet, mit hjerte fryder sig
hm G A D

Jeg er velsignet, Gud har været god mod mig.
D G A F#/g#

Jeg er velsignet, for ingen før har set
hm E em A

Et sådan vidunder som for mig er sket

D G A D

Jeg er velsignet, Gud har gjort store ting
hm G A D

Jeg er velsignet, i dag kom freden ind
D G A F#/g#

Jeg er velsignet, for i min ringe stand
hm E em G/a D

Har Herren udvalgt mig til at, tjene ham

Gmaj

Dagen vil oprinde
A

Hvor store bli'r til små
hm

Hvor fattige og sultne sjæle
D/f#

Himmelen kan nå
Gmaj

Kongerne skal knæle og
A

Fyrster falde ned
hm

Når de ser Guds søn i magt
em D/f# G G/a A

Og al      hans herlighed

Jeg er velsignet
Mit hjerte fryder sig
Jeg er velsignet
Gud har været god mod mig
Jeg er velsignet
For ingen før har set
Et sådan vidunder som for mig er sket

Jeg er velsignet
Gud har gjort store ting



Marias Lovsang (Page 2)
Written by: Torben S. Callesen

Jeg er velsignet
I dag kom freden ind
Jeg er velsignet
for i min ringe stand
Har Herren udvalgt mig til at tjene ham



Hvad Med Josef
Written by: Torben S. Callesen

/: em / D / C / D :/

Men hvad med
Josef, Maria, har du ikke glemt? Din kære
Josef, Maria, har det ikke nemt. Din egen
Josef, Maria, er jo ikke far
Far til det barn, du har i dig, dig, dig, dig

Men hvad med
Josef, Maria, tænk, hvad vil du si'. Til din
Josef, Maria, tror du han vil bli'?  Din kære
Josef, Maria, er jo ikke far
Far til det barn, du har i dig,
Han går sin vej, vej, vej, vej

Aldrig finder du en mand
Ligeså trofast, god som ham
Han vil skåne dig og gå sin vej
Uanset hvad du vil si'
Så vil han dog aldrig bli'
Han vil ikke tro på dig
Så hvad med…

Josef, Maria, har du ikke glemt? Din kære
Josef, Maria, har det ikke nemt. Din egen
Josef, Maria, er jo ikke far
Far til det barn, du har i dig, dig, dig, dig

Så hvad med
Josef, Maria, tænk, hvad vil du si'. Til din
Josef, Maria, tror du han vil bli'?  Din kære
Josef, Maria, er jo ikke far
Far til det barn, du har i dig,
Han går sin vej, vej, vej, vej

Underet er alt for stort
Hvem forstår, hvad Gud har gjort
Sendt sin søn til verden indeni dig
Universet bæver nu
Verdens frelser bærer du
Josef han må ikke gå sin vej



Josefs Dilemma
Written by: Torben S. Callesen

intro: / Dm/ C/ Bb/ C/
dm C

Maria, min skat, hvad har du gjort
Bb

Det vi havde sammen, det var virkelig stort
A

Et eneste slag, og alting er væk
a g f e

Sig, hvor kunne du dog
dm

Gå!

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

dm

Gå!
Eb

Hjertet er knust ligger spredt over alt

Gå!
Bb

Tænker på det, som du har fortalt

Gå!
A

Sig det dog bare ligeud, som det er
a g f e

At jeg må hellere

dm

Gå!
Eb

Vi vil' ha' hus og jeg skulle bli' far

Gå!
Bb

Nu står jeg her, er gjort helt til nar

Gå!
A

Sig det dog bare ligeud, som det er
a g f e

At jeg må hellere
dm (intro)

Gå!



Josefs Dilemma (Page 2)
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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

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



Gabriel Hos Josef
Written by: Torben S. Callesen

intro: / D / hm / Gmaj / A /
D

Josef hør min røst og løft dit hoved
hm

Intet af det du tror er, som du troede
Gmaj

Alt det som øjet ser kan kun forvirre
em D/f# G G/a

Men glem al din smerte og lyt til dit hjerte

D

Josef hør min røst lad troen vinde
hm

For intet sted finder du en som hende
Gmaj

Alt det som øjet ser kan kun forvirre
em D/f# G G/a

Hun græder fordi, ønsker kun du vil bli'

E A H E

Er jeg velsignet, har Gud været god mod mig?
c#m A H E

Er jeg velsignet, kan hjertet glæde sig?
E A H G#/C

Er jeg velsignet, for jeg har aldrig set
c#m F# f#m H

Et sådant vidunder, som for os er sket

E A H E

Er jeg velsignet, har Gud gjort store ting
c#m A H E

Er jeg velsignet, kan freden nå mit sind
E A H G#/c

Er jeg velsignet, Maria, hør min sang
c#m F# f#m H

Tænk Gud har udvalgt os til at tjene ham

D...

Et lille hjerte banker, i din mave
 To hjerter blev til tre er, himlens gave
 Alt det som øjet ser kan kun forvirre
 Men vi ved at barnet får håb til at spire

Nu står vi sammen altid side om side
Og hele verden øst som vest skal vide
Alt det som øjet ser kan kun forvirre
Men frelsen er her, himlen er kommet nær

Vi er velsignet, hjerterne fryder sig
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Vi er velsignet, Gud har valgt dig og mig.
Vi er velsignet, for ingen før har set
Et sådan vidunder som for os er sket

Vi er velsignet, Gud har gjort store ting
Vi er velsignet, i dag kom freden ind
Vi er velsignet, for i vor ringe stand
Har Herren udvalgt os til at, tjene ham



Ingen Plads Til Verdens Frelser
Written by: Torben S. Callesen

em D/f# G A

Rejsen den har været lang, natten grum og kold
em D/f# G H

Vejen hullet og lidt trang, sengen hård og gold
em D/f# G A

Æslets ryg var som granit, solen varm og hed
em D/f# G G/a

Rejsen ind til Betlehem, som en evighed

D G A D

/:Kom gør døren høj gør portens bredde vid
hm G E/g# A

Nu er kongen kommet, det er glædens tid
D G A F#

Tag dit festtøj på, gør alting klar til fest
hm E G/a D

Det er sangens tid, og vi er med som gæst:/

End'lig fremme, end'lig der, banker på hver'n dør
Josef spø'r om der er plads. Nej, kom dog noget før!
Svaret går igen, igen på den simple bøn
For der findes ingen plads til Guds egen søn

G F#

Men da alting var prøvet og håbet var røvet
hm E

Kom svaret på Josefs kald
G F#

De blev lukket ind af et godmodigt sind
em D/f# G/a A

Og vor frelser blev født i en stald



Mit Hjerte Altid Vanker
Written by: H.A. Brorson & Torben S. Callesen

intro:/: C / G/c / F/c / C :/
C

1 Mit hjerte altid vanker

i Jesu føderum,

did samles mine tanker
F G

i deres hovedsum;
am

dér er min længsel hjemme,
em

dér har min tro sin skat,
F

jeg kan dig aldrig glemme,
F/g C / C / G/c / F/c / C :/

du søde julenat.

2 Men ak! hvad skal jeg sige,
når jeg vil tænke på,
at Gud af Himmerige
i stalden ligge må,
at Himlens fryd og ære,
det levende Guds Ord,
skal så foragtet være
på denne slemme jord!

3 Nej! Jesus får sit leje
i denne gode jul,
hvor betlere de pleje
at lægge sig i skjul;
det var og ej hans eget,
det hø, hvori han lå,
han havde ej så meget,
han kunne ligge på.

D

4 En spurv dog har sin rede

og sikre hvilebo,
D/f#

en svale ej tør lede
G A

om nattely og ro,
hm

en løve véd sin hule,
f#m

hvor den sin ro kan få;
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G

skal da min Gud sig skjule
G/a D / D / A/d / G/d / D /

i andres stald og strå?

5 Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt.



Hyrderne
Written by: Torben S. Callesen

intro: / Bb/ Ebmaj/ cm Bb/d / Fsus F /
Bb Ebmaj

Stille, alt er stille
cm Bb/d Fsus F

Er der mon en hyrde til for mig?
Bb Ebmaj

Stille, alt er stille
cm Bb/d FsusF

En hyrde som kan lede hjertets vej?

Stille, alt er stille
Ingen ænser at vi sidder her
Stille, alt er stille
Kun stjernen der på himlen synes nær

Eb F gm

Der må være noget større, noget som øjet ik' kan se
Eb F gm

Der må være noget større her på jord
Eb F gm

Der må være noget større, som får alting til at ske
Eb F Eb/bb Bb

Der må være en, som hjælper, når man tror

Stille, alt er stille
Ensomheden knuger sjæl og krop
Stille, alt er stille
Kommer håbet mon, når vi ser op?

Eb F gm

Der må være noget større, noget som øjet ik' kan se
Eb F gm

Der må være noget større her på jord
Eb F gm

Der må være noget større, som får alting til at ske
Eb F Eb/bb Bb

Der må være en, som hjælper, når man tror

Der må være en som hører, når vi råber i vor nød
Der må være en som elsker nogen som os
Der må være en som står hos os i liv og så i død
Der må være en som elsker os på trods

Eb F gm

Stille, alt er stille
Eb F gm

Ensomheden knuger sjæl og krop
Eb F gm
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Stille, alt er stille
Eb F Eb/bb Bb

Kommer håbet mon, når vi ser op?



Halleluja, Et Barn Er Født
Written by: Torben S. Callesen

intro: / GF/g/ ... /
G F/g C/g G

/:Halleluja, halleluja:/

/:Frygt ikke! Jeg forkynder jer en stor glæde

Frygt ikke! Det gælder hele jorden:/

/:Halleluja, halleluja:/

/:Frygt ikke! I dag blev verdens frelser født
Frygt ikke! For han er Kristus Herren:/

/:Halleluja, halleluja:/

A G/a D/a A

/:Frygt ikke! I finder ham i Davids by
G/a D/a

Frygt ikke! For Gud har været nådig:/

/:Halleluja, halleluja:/



En Stjerne Skinner I Nat
Written by: Tore Aas & Eivind Skeie

intro / F / C/e / E / am / F / G / C G /

1
C F GC

Nu i den hellige time
F C/e D G

står vi i stjerneskær
C F G am

Og hører klokkerne kime
F G F/c C dm C/e

For nu er julen her

F C/e E am

Englene synger højt i kor
F C/e DD/f# G

Synger om fred på vor jord
F C/e E am

Verden var aldrig helt forladt
Dm F/g G/c G

En stjerne skinner i nat

2
En nyfødt kærlighed sover
Nu er Guds himmel nær
Vor lange vandring er ovre
Stjernen er standset her

Englene synger højt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldrig helt forladt
En stjerne skinner i nat

3
Se, himlen ligger og hviler
På jordens gule strå
Vi står ved krybben og smiler
For vi er fremme nu

Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eje engang
For dette barn har himlen med
Og jorden fyldes med sang



Herodes
Written by: Torben S. Callesen

intro: /: ED/ DAE :/
E D

Stjerner viser sig på himlen
A E

Tegn, mirakler sker
D

Vismænd kommer langvejs fra
A E

Men jeg er konge her

De kloge siger det' forudsagt
De ting som vi nu ser
En konge ud fra Betlehem
Men jeg er konge her

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

Lad blot Israels Gud
Røre himmel, hav og jord
For jeg selv vil betvinge
De hjerter som ham tror

Lad blot folk hade mig
Når de frygter for min dom
For jeg ved hvad de frygter
Jeg leder med hård hånd

Lad den konge kom' an
Hvem tror han egentlig han er
Jeg vil knuse ham helt
For jeg er konge her

Se det dumme Israels folk
De klager og de be'r
Løfter deres bøn til Gud
Men jeg er konge her

Lad blot den spire komme an
For det bli'r mig som ler
Når han må lade livet
For jeg er konge her



Vor Vandring Er Ovre
Written by: Torben S. Callesen

intro:/: dm/ Bb/ F / C :/
dm Bb

Vor vandring er ovre
F

Nu har vi set
C dm

Hvorefter hjerter så længe har ledt

Vor vandring er ovre
Endelig her
Se nu den konge så mægtig, så nær

Vor vandring er ovre
Stjernen fra Gud
Vil vise hjerter vejen af mørket ud

Vor vandring er ovre
Med myrra og guld
Ærer vi kongen så underfuld

dm Bb

/:Tilbed kongen
F C

Tilbed ham:/

Vor vandring er ovre
Ordet var sandt
I dag er dagen hvor frelsen oprandt

Vor vandring er ovre
Trygt hos far og mor
Mødes i barnet både himmel og jord

Vor vandring er ovre
Ethvert hjertes svar
Findes i ham som himlens kærlighed har

Vor vandring er ovre
Vi knæler ned
For ham som troner i evighed



Et Barn Er Født I Bethlehem
Written by: N.F.S. Grundtvig & Torben S. Callesen

intro
/ AbBb / BbC / BbAb / C /
/ Ab Bb / Bb C / dm C/e F D/f# / F/g

1
C F/c C F/c am G/h C D G

Et barn et født i Bethlehem, thi glæde sig Jerusalem.
C F/c E am D G/e D/f# F/g G

En fattig jomfru sad i løn og fødte Himlens kongesøn.
F G am F G am F G amF F/g C

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!

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
D G/d D G/d hm A/c# D E A

Da vorde engle vi som de, Guds milde ansigt skal vi se.
D G/d F# hm E A/f# E/g# G/a A

Ham være pris til evig tid, for frelser bold og broder mild.
G A hm G A hm G A hmG G/a D

Oh halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja! 2x

outro
/ BbC / CD / BbC / D /
/ Bb C / C D / em D/f# G E/g# / A / D


