
Juletre
Skikken med juletre kommer 
opprinnelig fra Tyskland. Den 
startet på 1500-tallet, og treet var 
i starten gjerne pyntet med epler, 
søtsaker og levende lys. Skikken 
med juletre etablerte seg etter 
hvert også i Skandinavia, men 
kom til Norge først på 1800-tallet, 
og etablerte seg etter hvert som 
en kjær juletradisjon. Juletrefester 
ble også fra slutten av 1800-tallet 
svært populært. 

Viste du at juletreet symboliserer 
livets tre i Edens hage? Og at fordi 
juletreet er eviggrønt, symboliserer 
det evig liv? I Bibelen blir Jesus 
kalt «den annen Adam» (1. kor 
15,45). Vi kan forstå dette som 
at ved Adams fall ble adgangen 
til paradis stengt, men ved Jesu 
fødsel blir adgangen gjenåpnet. 

Juletrepynten har også 
symbolsk betydning.

Juletrefoten er gjerne formet som et 
kors, og kan minne om Jesu død på 
korset. 

Stjernen i toppen symboliserer 
julestjernen over stallen i Betlehem.

Glitteret på treet symboliserer stråler 
fra julestjernen, og minner om at vi alle 
er gjenskinn av Kristus som lys i verden.

Juletrelysene symboliserer Jesus som 
verdens lys.

Engler symboliserer Guds budbringere.

Julekurvene er ofte formet som hjerter 
og er symbol på Jesu kjærlighet til 
menneskene. Kurvene kan fylles med 
gotteri og små gaver, som et tegn på 
Guds gode gaver til menneskene. I jula 
kom Jesus som Guds gode gave!

Julekulen er symbol på jordkloden, og 
Guds kjærlighet og omsorg for kloden 
og alle menneskene.

Julelenkene symboliserer solidaritet og 
samhold mellom menneskene.



Du grønne  
glitrende tre

Tekst: Johan Krohn    
Musikk: Christopher Weyse

Du grønne glitrende tre, god dag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne,
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!
Ja den må skinne
for den skal minne
oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne vår Herre tente;
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen
gikk engledansen
om Betlehem.

Om Jesubarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt der hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner
om han oss minner
vårt juletre.



Julekrybbe
En julekrybbe gjør Jesu fødsel nær 
og konkret. Julekrybben forkynner 
evangeliet om Jesus gjennom 
figurer og konkreter. Midtpunktet 
i julekrybben er Gud som et lite 
barn! 

Et barn er født i Betlehem
Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem.
Nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!



Lukas 2, 1-20
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.



Tenn lys

Mange tenner lys som uttrykk for 
sorg og savn. Men lystenning er 
også et tegn på glede og håp! I 
jula symboliserer lyset glede over 
at Jesus ble født! Jesus beskriver 
seg selv som et lys,og han sier: Jeg 
er verdens lys!

Johannes 8,12:
Igjen talte Jesus til folket og sa: 
«Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys».

Tenn lys
Tenn lys, et lys skal brenne, for denne lille jord
den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor
må alle dele håpet, så gode ting kan skje
må jord og himmel møtes, et lys er tent for det.

Tenn lys, to lys skal skinne, for kjærlighet og tro
for den som viser omsorg, og alltid bygger bro
må fanger få sin frihet, og flyktninger et hjem
Tenn lys, for dem som gråter, og dem som trøster dem.

Tenn lys, tre lys skal flamme, for alle som må slåss
for rettferd og for frihet, de trenger hjelp fra oss
må ingen miste motet, før alle folk er ett
Tenn lys, for dem som kjemper, for frihet og for rett.

Tenn lys, nå stråler alle, de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam
tenn lys for himmelkongen, som gjeterflokken så
nå møtes jord og himmel, i barnet, lagt på strå!

Tekst: Eyvind Skeie
Melodi: Sigvald Tveit

Tillatelse gitt av Norsk Musikforlag.



Bønnekrukke
Fadervår
En gang spurte disiplene Jesus om 
hvordan de skulle be. Da svarte Jesus 
med å lære dem den bønnen vi kaller 

Vår Far
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden 
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten 
og æren i evighet. 
Amen

Du kan gjerne synge salmen Solbarn, jordbarn  
nr. 26. i Norsk salmebok. 

Bønn
«Hva er tro annet enn bønn,» spurte 
Martin Luther. Når vi ber, snakker vi til 
Gud rett fra hjertet.

En bønn kan være ferdig formulert i en 
gudstjenesteliturgi eller bønnebok,- og  
en bønn kan være ordløs, et sukk, eller  
et spontant uttrykk for det som ligger  
oss på hjertet her og nå.

Vi kan be sammen med mange eller helt 
alene, vi kan be for andre, og andre kan  
be for oss. Bønnen er troens språk. Når 
vi ber, er vi i en særlig konsentrasjon og 
åndelig hengivelse til Gud. Det er ingen 
grenser for form og innhold i bønnen. 
Enhver kan velge fritt det uttrykk som 
passer.

«Bønn er samtale med Gud» blir det sagt. 
Bønn er også en fromhetsøvelse eller en 
mental innstilling for å sette ord på den 
største glede, eller som en åndelig terapi  
i kriser.

Bibelen har mange eksempler på bønn. 
Den største samlingen er i Salmenes 
bok i Det gamle testamente. Der bringes 
usensurerte klage- og jubelrop fram for 
Gud, i tro og tillit: Men du hørte min bønn 
da jeg ropte til deg. (Salme 31,23b). 
Simeon i templet ba sin takkebønn med 
lovsangsord: for mine øyne har sett din 
frelse! (Luk 2, 29). Jesus ba i Getsemane 
hage, en bønn i dyp fortvilelse og 
overgivelse (Matt 26, 36-42). 



Å gi
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, 
kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes 
konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet 
for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, 
og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og 
folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født.  
«I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

«Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut 
om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og 
sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet 
det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de 
hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde 
sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet 
var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset 
og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. 
Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og 
myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til 
Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

Matteus 2,1-12



Å gi

Her kan du 
legge fra deg 

en innpakket 
julegave. 

Du kan legge den under juletreet.



Å gi

Du kan gi en 
pengegave til  

Kirkens nødhjelp 
eller menighetens

misjonsprosjekt.

Vipps:

Kontonr:


