
G
lade jul, hellige jul!

Engler daler ned i skjul.*
H

it de flyver m
ed paradisgrønt;

hvor de ser hva for G
ud er skjønt,

/: lønnlig iblant oss de går. :/
 Julefryd, evige fryd,
hellig sang m

ed him
m

elsk lyd!
D

et er engler som
 hyrdene så,

dengang H
erren i krybben lå,

/: evig er englenes sang. :/
 Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blant oss bor!
Engler synger om

 barnet så sm
ukt,

han har him
m

eriks dør opplukt.
/: Salig er englenes sang. :/
 Salig fred, him

m
elsk fred

toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og sm

å
bud om

 ham
 som

 i krybben lå.
/: Fryd deg, hver sjel han har frelst! :/
 * I det skjulte

G
lade jol, heilage jol!

Englar kjem
 frå G

uds kongestol,
blom

ar ber dei frå paradis,
fint og fagert dei syng G

uds pris.
/: Løynleg ikring oss dei går. :/
 Jolebod, gledeleg bod,
tonar til oss m

ed him
m

elljod,
song av englar som

 hyrdingar såg
den gong Jesus i krubba låg.
/: Songen av englar er sæ

l. :/
 Fred på jord, fryd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror,
englar syng om

 hans herlegdom
,

han har reidd oss i him
m

elen rom
.

/: Songen av englar er sæ
l. :/

 Sæ
le fred, him

m
elsk fred

jolekvelden til jord kom
 ned.

Englar syng om
 den fred dei såg,

syng om
 han som

 i krubba låg.
/: G

led deg, kvar sjel han har frelst! :/

A
avoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!

Eengkelh båetieh sueleden,
diekie haeliehtieh geerjene leah;
dellie vuejnieh gukt’ Jupm

ele,
/: sueleden m

ijjine leah. :/

H
earloeh jåvlh, ihkuve jåvlh,

aejlies sjuvvieh elm
este!

Eengkelh vööjnin dah ryöjnesjæ
jjah,

baernie krubpesne vealan lij,
/: ihkuve laavlom

e lea. :/

R
aeffie lea, eatnam

isnie!
Jeesus-m

aana daesnie lea!
B

aernien bïjre dah eengkelh laavloeh,
oksem

 m
ijjese rïhp’stam

m
e.

/: A
avosne laavlom

e lea. :/

Sealoes jåvlh, aavoes leah jåvlh,
jåvle-jïjjen govlebe.
Eengkelh m

ijjese saerniestieh
baernien bïjre gie vealan lij.
/: Sådtoste luajhtem

e lea. :/

Tenn et lys og be en bønn
 
Kjære Jesus du som ble et barn. 
Vi kommer for å høre fortellingen om hyrdene og om  
Maria og Josef og om englene. 
Nå vil også vi bli med til Betlehem for å hilse deg velkommen. 
Du eide alt, både himmel og jord, men du ble fattig, du ble født i en stall. 
La oss få se himmellyset fra Betlehemsmarkene i kveld. 
Sammen med barn og voksne over hele verden vil vi stå rundt din krybbe.
Gud, vi ber i Jesu navn.
Amen

Julaften  
hjemme
Mange av oss får ikke gått på gudstjeneste i kirka slik vi 
pleier i år, men vi kan fortsatt høre fortellingen om da Jesus 
ble født og synge en eller flere av julesalmene vi er så glad i. 

Her er et forslag til noe du kan gjøre hjemme, enten alene 
eller sammen med andre. Husk at det sendes julaftens-
gudstjeneste på NRK, og sjekk tilbudene  
til din lokale menighet.

Med ønske om en god jul!

Syng en julesalm
e 
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Lese Juleevangeliet
Lukas 2, 1-20 Hentet fra Bibel 2011,  
Det norske bibelselskap

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  
Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, 
hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt for å la seg 
innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og 
som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle 
føde og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham  
og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken 
og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens 
engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble 
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se,  
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag 
er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er 
svøpt og ligger i en krybbe.» 

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som 
lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred  
på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen,  
sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se 
dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»  
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille 
barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som 
var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret 
seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som  
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake.  
De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var  
slik som det var sagt dem.


