
Jul

Introduksjon
Denne serien av storsamlinger er tenkt for hele menighetsfamilen og tar for seg tema som 
kan relateres til både barn, ungdom og voksne. 
Du får her tips til et tema og hvordan det kan vinkles, ideer til konkurranser og aktiviteter, 
involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i fra hvilke ressur-
ser dere har, hvem som er deres typiske forsamling og hvem som skal forkynne, lede lovsang 
osv. 
Vi håper at dette kan bli til inspirasjon for dere og tar gjerne imot tips vi kan legge til når 
dere har prøvd ut tema eller om dere har forslag til nye tema som dere har brukt med suk-
sess i deres korps.
Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus Kristus!



Hele programmet skal flyte fint, så bare begynn med forspill der det er naturlig, for eksem-
pel på slutten av noe prat.
Finn passende bilder til å vise på skjermen som kan underbygge tekstlesningen.

Finn en eller flere voksne/ungdommer med god fortellerstemme som kan ta ansvar for opp-
lesningen. 

Ha gjerne avertering for julen kjørende på skjem før dere begynner. 

Preludium: Mitt hjerte alltid vanker (instrumentalt) 

Replikk: Velkommen til liten, velkommen til stor. I dag skal vi feire Jesus. 

Tenn lys, et lys skal skinne (kanskje noen barn kan synge for)  

Barn kan gå i prosesjon rundt i salen med elektr.lys og holder en voksen/foresatt i hånda, en-
der på rekke på scenen, salen synger de to adventsvers, barna synger i mikrofon hvis de vil. 

En leser: Lukas Evangelium kap. 2 ”Og det skjedde i de dager… 

OPPLESING (bilde av Maria på eselet) 

Maria satt sliten på eselet, enda et vertshus som var fullt… Eselet tok en smal vei nedover 
og svingte rundt det fullbookede vertshuset. På baksiden var det en stall. Josef kjente den 
varme trygge lukten av dyr og tørt høy. Maria gispet, Josef kunne høre at hun skar tenner og 
stønnet, nesten uten en lyd. Den lille babyen ville ikke vente mye lenger inni magen nå nei, 
men hadde det travelt med å komme ut… 

Josef åpnet døra inn til stallen. Flere dyr lå rundt dem på halmen og snudde på de store ho-
dene for å se på dem. 

Men nå hastet det med å gjøre i stand plass for fødselen 

Maria var mest opptatt av å puste og vandre rundt i stallen akkurat nå, men mumlet noe om 
å få kokt opp rent vann til etterpå. Josef gikk mot døren, Maria, sa han, jeg skal være rask. 

Instrumental-innslag, f.eks. pianospill 

OPPLESING (bilde på skjerm av stallen) 
Josef rakk bare så vidt å få ild på veden, og sette over vannet, da han hørte Maria hviske – 
Josef,  tiden er inne! 

 



Julesang med forsamlingen 

En gruppe barn leser vers fra Johannes kap. 1. 
Barna leser et vers høyt hver. 

OPPLESING (bilde av Jesus-barnet) 

…et nyfødt barn lå på ryggen under Maria og stirret rett inn i ansiktet hennes. Hun brast i 
gråt -–av glede, lettelse, av smerte og sorg. Babyen rynket det lille ansiktet og begynte å skri-
ke. Josef, kan du vaske barnet, så han blir helt tørr og ren og gi ham til meg. 

Josef hentet det rene vannet, og imens han vasket gutten så han hvordan den lille kroppen 
forandret farge fra blått til lyserødt og så til dypt flammende rosa. Han vasket gutten ren og 
tørret ham. Gutten trakk et dypt sukk.  Josef ble aldeles overveldet av dette vidunderlige 
øyeblikket: Gutten sukket. Så løftet han gutten opp og ga ham til Maria. 

Jesus, visket hun, hun holdt ham tett inntil brystet og vugget ham, Jesus, Jesus, lille Jesji, nå er 
du her. Og jeg elsker deg gutten min! (Dukke som oppleseren vugger mens hun leser dette) 

En julesang om Jesu fødsel synges. 

OPPLESING 

Josef, den store sterke mannen sugde til seg synet av dem begge og sterkt beveget begynte 
han å synge til Maria mens hun sovnet med Jesusbarnet hos seg: Tota Pulchra es Maria, som 
betyr «så vakker du er, du unge mor». 

OPPLESING (bålbilde på skjerm) 

Ute på markene hadde bålet til de tre gjeterne falt sammen i en haug av gnister og glør.  

En av gjeterne lå og snorket, en satt på steingjerdet og var våken, og med jevne mellomrom 
slo han staven (et barn slår en stav mot gulvet) mot muren for å holde villdyrene unna. Si-
mon lå, og stirret tankefullt opp mot himmelen og gledet seg over den trygge duren fra alle 
sauene han var hyrde for. 

OPPLESING (bilde av en stjerne på skjerm) 

Alt var sååå fredelig i natt, stjernehimmelen så klar og stille,  
Men én stjerne om var ekstra sterk… 
Plutselig eksploderte stjernene. Sauene kom seg på beina, de brekte og løp bort til steingjer-
dene. 

Instrumental-innslag, f.eks. piano 

 



OPPLESING (stjernebilde på skjerm) 
Først ti, så ti tusen stjerner lyste opp som hvite bål på den mørke himmelen! De beveget 
seg. Som en stor sverm av brennende bier krysset de himmelen fra øst til vest. Simon sto 
helt urørlig. Han hørte noen som sa ”Ikke vær redd”, og ut fra alt lyset kom det etter hvert 
til syne en skikkelse, en strålende menneskeskikkelse, glatt og enorm og utrolig vakker, sto 
med føttene på fjellene. En engel fra Herren! 

(Englekor-bilde på skjerm) 

Jeg kommer med bud om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en 
frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Ære være Gud i det høyeste og Fred på jorden 
blant mennesker som har Guds velbehag. (Tweens studiebibel) 

OPPLESING 

Himmelens flammende hærskarer stupte ned og fylte nederste del av himmelen mens de 
lovpriste Gud og sang. 

En stjerne skinner i natt (forsamling) 

OPPLESING (stjernebilde på skjermen) 

Simon ante ikke hvor lenge det enorme koret sang, Selve luften besto av sangen fra englene. 
Da de hadde trukket seg tilbake til himmelen og stjernehimmelen igjen funklet rolig, dirret 
det i hele ham, han måtte finne Frelseren! 

Men Simon, vi er jo bare noen fattige gjetere, de minste av alle mennesker, kan engelen ha 
tatt feil av oss og de på slottet? Nei, engelen visste nøyaktig hvem vi er, Gud ville at vi skulle 
få vite det først! Vi må bare komme oss avgårde og møte Frelseren! Simon løp innover mot 
Bethlehem, og gjennom de smale gatene uten å se seg for. Han bare stolte på at føttene ville 
finne veien selv. Og det gjorde de. 

(Bilde av Jesus-familien) 

Simon kom først frem, han bøyde seg ned, og styrket av engelens ord gikk han inn. Så kom 
de andre to også. De så et nybakt foreldrepar, og i fanget hennes det lille nyfødte barnet, 
Jesus, Frelseren. Jesus. Født i dag. Som gave til alle som vil ta imot! 

(Bilde av den voksne Jesus) 

Den nyfødte Jesus ble voksen mann og er nå også vår ubeseirede Gud, han elsker deg og 
ønsker at du vil lukke opp ditt hjerte, din tanke og ditt sinn så han kan få bety noe for deg! 



Intervju med noen 

Hva betyr julen for deg? 
Hva betyr Gud for deg i dag? 

Bønnestund

Små bønnelapper hvor teksten Takk, Jesus…  er skrevet på forhånd ligger på et bønnebord. 
Alle som vil kan komme og hente en lapp og skrive sin takkebønn og legge i en kurv. 

Møteleder ber til slutt. 

Avslutt med å synge velsignelsen sammen. 

(Kollekt ved utgangen/i gangen)


