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Dramatisering av  juleevangeliet 

 

Stykket har en forteller og mange skuespillere, og et englekor som 

synger refrenget på Nå er den hellige time. 

 

 

 
 

Adventsverksted – Bjugn menighet 

 

 

 

Skrevet om til MANUS format 
Av Vidar Schanke 
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Skuespillere:  

Leah:  

Daniel: 

Mamma: 

Maria:  

Josef: 

Jordmor Susanna:  

Gjetere (minst 2): 

Vismenn (helst 3):  

 

 

Rekvisitter: 

o Stallen er rigget til i peisestuen 

o Mellom inngangene til peisestua-foran sofaene, ligger det en madrass 

med et par puter og tepper.  

o Lyset er tent i lysestakene på bordet 

o Kostymer m/hodeplagg til alle.  

o Kurv med mat til Leah 

o Ball 

o Pute el.l. til å være Marias "mage" og stav til Josef 

o Vaskevannsfat og håndkle 

o "Sauer" (sammenrullede saueskinn el.l.)  

o 3 skrin = vismennenes gaver 

o -stav til Josef 

o -stjernepledd til tak på stall (rigges til i aktivitetsrom) 

o -pinne med en stjerne på 

 

En er forteller. Replikkene kan sies av skuespillerne, eller fortelleren kan si dem – det kommer 

an på hvor frimodige de er. Hvis hun som skal være Leah er mer frimodig enn han som skal 

være Daniel, kan vi gjerne bytte om navnene slik at Leah får alle Daniels replikker, og Daniel 

gjør Leah sine ting.  
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Fortelleren hjelper underveis. Hvis noen har glemt det de skal gjøre/si, fortelles historien 

videre på en måte som gir dem tydelig beskjed om hva som skal skje, uten at de som ser på 

skjønner at noen har glemt noe.  

 

   

LEAH 

  

 Åh, så mange folk det er overalt!  

 

 

(Leah snur seg rundt til alle kanter og kikker.) 

 

  FORTELLEREN   

Leah har vært på markedet for å kjøpe mat. Hjemme er huset fullt av sultne gjester. De siste 

nettene har hun og søsknene vært nødt til å dele en madrass for å gi plass til alle slektningene.  

Mamma kommer inn fra «spiserommet» og inn i peisestua. Hun begynner å re opp på madrassen. 

Daniel kommer inn fra siden ved peisen – står ved peisen - og stiller seg opp foran moren med 

hendene i siden 

   

DANIEL 

  

 Mamma, nå begynner jeg å bli lei av at alle disse gjestene. Det er så 

trangt her. Når skal de reise? 

 

(Mamma tar en pause i oppredningen og reiser seg opp) 

 

   

MAMMA 

  

 Men Daniel, du vet jo hvorfor de kommer hit til Betlehem 

 

 

   

DANIEL 

  

 Jada, mamma  

 

 

(Daniel tar med seg ballen sin, som ligger i nærheten av madrassen, og gir seg til å leke med den 

på andre siden av madrassen – kaster den f.eks opp i lufta og tar imot den igjen) 

 

  FORTELLEREN   
 

Daniel vet jo godt at selveste keiser Augustus har bestemt seg for å telle alle menneskene som bor i 

riket hans. Derfor må alle dra til den byen som slekten deres kommer fra, og få navnene sine 

skrevet opp. Mamma gjør seg ferdig med oppredningen. 

 

  LEAH   

 Vær så god, mamma  (Leah gir kurven til mamma.) 

 

 

  MAMMA   

 Tusen takk, jenta mi  
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  FORTELLEREN   
 

De er en helt vanlig familie. Men denne kvelden skjer det noe helt uvanlig. Noe som for alltid 

kommer til å forandre livene deres og dele verdenshistorien inn i et før og et etter… 

(Maria og Josef kommer inn fra mellomgangen. replikker, før de begynner å vandre – litt sent – 

bortover gulvet) 

 

  MARIA   

 Åh, Josef, jeg er så sliten  

     

  JOSEF   

 Se, der er det lys i vinduene. Kanskje de har plass til oss? 

 

 

  FORTELLEREN   
Maria og Josef, fra den lille byen Nasaret i Galilea, er også kommet til Betlehem for å innskrives i 

keiserens manntall. De har gått fra hus til hus for å finne et sted å sove i natt, for Marias baby kan 

komme når som helst. Men over alt er det fullt. 

 

(Maria og Josef kommer frem til madrassen. Josef "banker på" ved å banke staven sin tre ganger 

hardt og fort i gulvet. Mamma kommer ut til dem. Leah og Daniel slutter å leke. De står ved siden 

av hverandre og ser på Maria og Josef.) 

 

  MAMMA   

 Beklager, vi har ingen ledig plass!  
(Mamma rister på hodet. Hun skal til å gå.) 

 

  JOSEF   

 Vær så snill!   
(Josef løfter foldede hender mot henne.) 

 

  MAMMA   

 Jeg skulle gjerne hjulpet, men det er helt fullt  
(Mamma lukker døra og går inn i "kroken sin" igjen) 

 
  FORTELLEREN   

Stakkars Maria, dette ble for mye for henne. Maria synker sammen og gråter. Josef prøver å 

trøste; holder rundt henne. Men de har ikke noe valg. De må gå videre og fortsette letingen etter 

husrom.  

 

(Josef hjelper Maria opp. De går i retning av «aktivitetsrom», forbi barna.  

Daniel klarer ikke å stå og se på at de er så fortvilet. Han går bort til mammaen sin) 
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  DANIEL   

 Nei, men mamma, hør nå her! Vi kan ikke bare sende dem ut i den 

kalde natta! Vi må jo hjelpe! 

 

 

  MAMMA   

 Men Daniel, hva skal vi gjøre da! Du har jo selv sagt at det er alt for 

mange folk i huset vårt allerede! 

 

 

  FORTELLEREN   
Daniel tenker så det knaker. Da kommer Leah løpende:  

 

  LEAH   

 - Jeg har en idé!  

(sier hun glad)  

- De kan jo få sove i stallen vår!  

 

 

  MAMMA   

 I stallen! Det er vel ikke noe sted for mennesker! 

 
 

 LEAH og DANIEL  
(Leah og Daniel løfter foldede hender mot mamma) 

 Vær så snill, vær så snill! 

 
 

  MAMMA   

 Greit. Dere får hjelpe dem bort dit. 

 
 

  LEAH og DANIEL   

 Tusen takk, mamma! 

 
 

  FORTELLEREN   
Leah og Daniel løper etter de to fra Nasaret. De løper bort til dem, får dem til å snu, peker på 

stallen. Maria og Josef blir glade og klemmer barna. Åh, så glade de blir når de får høre om stallen! 

Leah og Daniel fører dem dit. Leah og Daniel fører dem inn i stallen – inne mot «stallen». Der inne 

lukter det stramt av geiter og sauer.  

(Jeg – fortelleren – rynker på nesa.)  

Men dyrene gir god varme til de forfrosne menneskene. Når Leah og Daniel skjønner at Marias 

baby snart kommer, skynder de seg ut i den mørke kvelden. Leah og Daniel går inn i peisestua. 

Leah henter Susanna, jordmoren i Betlehem. De kommer frem fra midtgangen, sammen, og stiger 

inn i stallen. Daniel henter varmt vann og myke håndklær. Daniel kommer frem fra bak alteret med 

et vaskevannsfat og et håndkle over armen.  
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Og den natten skjer underet. Et helt spesielt barn blir født der i stallen i Betlehem.  

(Hvis vi får det til: Lydeffekt fra pc/smarttelefon over lydanlegget: Baby som gråter.)  

Jesusbarnet i krybben er et ekte menneskebarn. Men han er noe mer også. Han er sønn av selveste 

Gud.   

Og se, en kongsstjerne tennes over stallen! En medhjelper hever stjernen over stallen – medhjelper 

står bak bordet. Leah og Daniel ser den. De kommer ut av stallen, peker på den og liksom prater 

med hverandre.  

 

  GJETERE   

 Se! 

 
 

  FORTELLEREN   
Snart kommer gjeterne fra Betlehemsmarkene. De har med seg sauene sine. Gjeterne har frem til 

nå vært i midtgangen. Nå kommer de ned og bort til stallen. De er opprømte. De tar Leah og Daniel 

i hendene. 

 

  GJETERE   

 Vi har sett en engel Engelen fortalte at frelseren endelig var kommet 

til jord. Det skulle vel ikke være her han er 

 

 

  LEAH og DANIEL   

 Jo, jo, (i kor). (Leah og Daniel nikker og peker mot stallen) 

 
 

(Gjeterne titter inn i stallen. De titter inn, ser på hverandre, titter igjen, glade) 

 
  FORTELLEREN   

Alt er slik som engelen sa det skulle være. Så kneler de for den lille frelseren. De kneler på gulvet. 

Siden kommer også vismennene til Betlehem. Vismennene har til nå vært på galleriet på store 

våpenhus-siden. Nå kommer de ned og bort til stallen. De er opprømte. De tar Leah og Daniel i 

hendene. 

 

  GJETERNE   

 Vi har fulgt en stjerne! Stjernene fortalte oss at en viktig konge var 

født. Det skulle vel ikke være her han er? 

 

 

  LEAH og DANIEL   

 Jo, jo,  (i kor)   
(Leah og Daniel nikker og peker mot stallen) 
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  FORTELLEREN   
Vismennene titter inn i stallen. De gir gavene sine til barnet – gull, røkelse og myrra. Vismennene 

overrekker gavene sine. Så kneler de for den lille kongen. De kneler foran krybben 

 

 

  DANIEL   

 Og tenk at det skjedde i VÅR stall! 

 
 

  FORTELLEREN   
Det er en historie som minner oss om å gi husrom til dem som kommer til oss og trenger hjelp. Men 

mest av alt er det en historie som minner oss om å gi husrom til Jesus i hjertene våre.  

 

 

En stjerne skinner i natt 

 

Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn 

og hører klokkene kime nå ringes julen inn 

 

Englene synger høyt i kor synger om fred på vår jord 

verden var aldri helt forlatt en stjerne skinner i natt 

 

En nyfødt kjærlighet sover nå er guds himmel nær 

vår lange vandring er over stjernen har stanset her 

 

Englene synger høyt i kor synger om fred på vår jord 

verden var aldri helt forlatt en stjerne skinner i natt 

 

Se himmlen ligger og hviler på jordens gule strå 

vi står rundt krybben Og smiler for vi er fremme nå 

 

Her kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang. 

For dette barn har himlen med og jorden fylles med sang. 

 



. 

Dette dokumentet er hentet fra ressursbanken.no (Den norske kirke) og kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål.  

 

 

God Jul! 


