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1.xD C G/b
2.xE D A/c#
3.xF Eb Bb/d
4.x GFC/e

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 pige,         Her er en pige.
klædt helt i sort.    Er klædt i sort.
Hun synes langt
de fleste ting
er noget...          Uha!

Hun er håbløs,       Hun er håbløs,
har ingen gnist,     har ingen gnist.
Vi får se om
hun bli'r ved med
at være trist        At være trist.

Her er to engle,      Her er to engle,
med en mission.       og de er klar.
De vil gi' håb
til pigen og
en ny passion.         En ny passion!

Med tryllestøv,        Med stryllestøv,
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og stædighed           og himmelsk glans.
kæmper de hårdt
mod pigens sorte
håbløshed.             Håbløshed!

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

største historie af dem alle!
Eb
F

Scenen er nu sat,
E F

Gb G

for at håbet kan ta' fat. Oooh.
Eb/bbBb

F/c Bb

Størst’ historie af dem alle.
Eb
F

Scenen er nu sat,
E F Eb E F

Gb GFGbG

for at håbet kan ta' fat. 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 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!
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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.


