Julefortelling for femåringer
(Fra Åfjord menighet)

Rekvisitter: Krybbe (står framme hele tiden), manntallsboka, tromme, dukke (Jesusbarnet),
chimes, kongekrone, gavene til Jesus (gull, røkelse, myrra) Manntallsbok, krone og gavene er
de samme som blir brukt til julevandringen.
For lenge siden, i et land langt borte, bodde det ei ung dame som het Maria. Maria hadde
baby i magen, det hadde hun fått vite av en engel. Engelen hadde sagt at denne babyen var
helt spesiell - han skulle bli den nye kongen for hele verden!
Keiseren - eller kongen - i dette landet het Augustus, og han hadde bestemt seg for å telle
alle menneskene som bodde i landet hans. Så nå var Maria og kjæresten hennes, Josef, på
vei til en by som het Betlehem, for de måtte dra dit for å skrive seg inn i den store
manntallsboka. (Legge fram manntallsboka)
Da de kom fram til Betlehem, viste det seg at det ikke var noe ledig rom for dem, for det var
så mange andre som også hadde kommet til Betlehem. Josef og Maria gikk fra hus til hus og
banket på for å spørre om det var ledig rom for dem. Men nei, det var fullt overalt. (Bank på
tromma og spør om de kan få bo der)
Endelig kom de til en vertshuseier som lot de få lov å bo i stallen hans sammen med dyrene.
Og der, den natten, ble babyen født. Maria og Josef tok ei krybbe som egentlig ble brukt for
som matfat for dyrene, og la babyen oppi. Babyen fikk navnet Jesus. (Legg dukka i krybben)
Samtidig, utenfor byen var det noen gjetere som satt rundt bålet mens de passet på
saueflokken. Mens de satt der, kom det plutselig et veldig sterkt lys og mange engler viste
seg for dem! (Chimes) Gjeterne ble veldig redde! Men englene sa at det behøvde de ikke å
være, for de kom med en kjempegod nyhet! Englene fortalte til gjeterne at det var født en
ny konge for alle menneskene - og hvis de fulgte den nye stjerna som var kommet på
himmelen, ville de finne det lille barnet i en krybbe.
Gjeterne fant ut at de skulle gå og se om det stemte det de hadde fått høre - og de fant
Jesusbarnet og Josef og Maria!
Litt senere dukket det opp tre vise menn. (Ta på kronen) De kunne masse om stjernene på
himmelen, og hadde sett at det hadde kommet en ny stjerne. De skjønte at det betydde at
det nå var født en ny konge, så de tok med seg dyre gaver og dro etter stjernen. De fant
også Jesusbarnet sammen med Maria og Josef i stallen, og la seg ned på kne og hyllet
babyen - den nye kongen - mens de ga ham gavene; Gull, røkelse og myrra. (Legge gavene
oppi krybba)
Allsang:
Et barn er født i Betlehem, i Betlehem
Nå gleder seg Jerusalem
Halleluja, halleluja

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

Side 2

En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn
og fødte himlens kongesønn
halleluja, halleluja
Hun la ham i et krybberom, et krybberom
Guds engler sang med fryd derom
Halleluja, halleluja
Men oksen der og asen stod, og asen stod
og så den Gud og Herre god
Halleluja, hallejua
Fra Saba kom de konger tre, de konger tre
Gull, røkels, myrra ofret de
Halleluja, halleluja
Guds engler der oss lærer bratt, oss lærer bratt
å synge som de sang i natt
Halleluja, halleluja
Lov, takk og pris i evighet, i evighet
Den hellige treenighet
Halleluja, halleluja
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