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Her er Maria,       Her er Maria,
 hun er så flot.     hun er så flot.
 Hun er så god
 i sit hjerte,
 gør kun godt.      Hun gør kun godt.

 Hun er så ung,     Hun er så ung,
 så god og rar.     så god og rar.
 Hun bli’r gravid
 meget snart, og    Wouuu!
 Gud er far.        Whaaat?

Her er Josef,       Her er Josef,
så fin en mand.     så fin en mand.
Han er tømrer,
knokler på,
så godt han kan.    Så godt han kan.

Elsker Maria,       Elsker Maria,
kun hend’ der dur.  kun hend’ der dur.
Men er barnet
ikke hans,
så bli’r han sur!   Så bli’r han sur!

Her er Gabriel,     Her er Gabriel,
sendt af Gud.       sendt af Gud.
Englen får travlt
med at rede
tråd’ne ud.        Travlt, travlt, travlt.

Han er stærk,      Han er stærk,
den største her.   den største her.
Han er Guds general
for himlens
englehær.           Englehær!

Her er Hannah,      Her er Hannah
nysgerrig pi’.      nysgerrig pi’.
Ser hun engel på
mission, så
vil hun bli’.       Så vil hun bli’

Hun er lidt klodset, Hun er lidt klodset,
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men hun ka’ lær’,    men hun ka’ lær’.
selvom hun lige
straks bliver
til besvær.          Til besvær?

Velkommen til den
F Eb/bbBb
G F/c C

største historie af dem alle!
Eb
F

Scenen er nu sat,
E F

GbG

til den første julenat. Oooh.
Eb/bbBb

F/c Bb

Størst’ historie af dem alle.
Eb
F

Scenen er nu sat,
E F Eb E F

GbGF GbG

til den første julenat. Oooh. Oooh.

Her er en vismand,   Her er en vismand,
og han er klog.      og han er klog.
Studerer stjerner
og planeter
i sin bog.           I sin bog.

Lyser en stjerne,    Lyser en stjerne,
mer’ lyst end før    mer’ lyst end før.
sadler han straks
sine kameler,
råber: Køøøøør!!!     Køøøøør!!!

Her en engel,         Her er en engel,
og den er klar.       og den er klar.
Når Jesus fødes
synger den:
Halleluja!            Halleluja!

Den lyser op,          Den lyser op,
når sol går ned.       når sol går ned.
Den ku’ synge
om Guds værk
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i evighed!             I evighed!

Her er en hyrde,       Her er en hyrde,
en dovenkrop, (sover)  en dovenkrop.
men kommer englen
lige straks,
så står han op!        Så står han op!

Han er ensom,          Han er ensom
han vogter får.        han vogter får.
Den dag i dag
ligner den,
han havde i går.       Han havde i går.

Her er Herodes,         Her er Herodes,
mega jaloux.            mega jaloux.
Han vil så
gerne dræbe Jesus
hvis han ku’.           Hvis han ku’.

Han er konge,           Han er konge,
i Jerusalem.            i Jerusalem.
Pas på, gå ikke
alt får nær,
for han er slem.        For han er slem.


