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Samling 2, Økt 2
Bibelen
Har du noen gang studert Bibelen og skjønt hva som står hvor, og hvorfor?
Her kan du teste ut litt av bibelkunnskapen din.
Kanskje kan du mer enn du er klar over. Det kan være
fint å jobbe sammen to og to eller i grupper.
Kateketen din/deres vil fortelle hvordan quizen skal
gjennomføres.
Det kan hende det er flere riktige svar til samme
spørsmål/påstand. Men, vær også forsiktig med å
sette ring, for det kan hende du/dere får minuspoeng
hvis det blir feil 🧐

Bibelen – Hva vet du om den?
1
2

A

B

C

Bibelen består av to hoveddeler, og i tillegg har vår katolske
Bibel noen ekstra bøker. Disse hoveddelene og de ekstra
bøkene kalles:

Evangeliene
+
Apokryfene

Det nye og
Det gamle
testamentet +
Apokryfene

Det nye og Det
gamle
testamentet +
Evangeliene

Vi kan lese om Jesus og det han gjorde i hvilken del av
Bibelen?

Det gamle
testamentet

Det nye
testamentet

Evangeliene

36

66

73

Mosebøkene

Brevene etter
Paulus

Evangeliene

3

Til sammen består den katolske bibelen av ______ bøker.

4

De fem første bøkene i Bibelen heter:

5

Når man ser på en tekstside i Bibelen, vil man se mange tall
spredt rundt omkring hele veien mellom ordene. Disse tallene
markere det vi kaller for:

Kapitler

Vers

Apokryfer

6

Historiene om Skapelsen, Adam og Eva i Paradis, Syndefallet,
Noas Ark, og de 10 bud finner vi i:

Evangeliene

Apokryfene

Mosebøkene

Det er fire evangelier, og de som har skrevet disse het:

Evangelister

Markus,
Matteus,
Lukas og Peter

Markus,
Matteus,
Lukas og
Johannes

8

Paulus har skrevet veldig mye av det som står i Det nye
testamentet. Men, kjente Paulus Jesus?

Ja

Nei

Begge er
riktige ???

9

Jesus brukte noe vi kaller for lignelser som er en slags
historier/fortellinger. Hva brukte Jesus disse lignelsene til?

Til å
underholde
vennene sine

Til å fortelle
om fremtiden

Til å fortelle
folk om
hvordan de
skulle leve

Abraham

Noa

Moses

7

10

Hvem var det som fikk de 10 bud?
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Hva står det egentlig i Bibelen og hvordan bruker vi den? (Sidene 2 og 3)
FØRST LITT HISTORIE. Bibelen er ikke en sammenhengende lang bok eller fortelling. Ordet «bibel» referer
egentlig en samling med bøker. Det er så mange som 73 bøker i vår katolske bibel. En del av disse bøkene kaller vi
også brev. Hvis du snakker med en som er protestant vil nok han /hun være uenig med deg, og si «Nei! Det er 66
bøker i Bibelen». Saken er: Det var mange bøker som man mente burde være med i Bibelen, og ikke bare 66 eller 73,
men tusenvis. Da er vil altså sånn ca. + / - 2000 år tilbake i tid. Etter hvert begynte man å skille ut de bøkene man
mente ikke kunne være skrevet under guddommelig inspirasjon. Disse ble ofte kalt «apokryfiske», som betyr uekte.
I hundrevis av år hadde jødene overført sine historier muntlig fra generasjon til generasjon. Disse historiene var blant
annet de fem Mosebøkene der vi finner historien om skapelsen, Adam og Eva i paradis, Noas ark, Abraham, Moses og
de ti bud, Jeremia og Jesaja og de andre profetene. Over tid ble historiene nedskrevet og tekstene samlet i det som vi
kristne kaller Det gamle testamentet. Da de kristne begynte å samle sine tekster mellom år 60 og 130 etter Jesu
fødsel, tekster til det vi nå kaller Det nye testamentet, var det noen bøker jødene på sin side bestemte seg for ikke å
beholde i Det gamle testamentet. Det var bøkene Baruk, Sirak 1. og 2. Makkabeerbok, Tobit, Judit, Visdommens bok,
og deler av Ester og Daniel. Disse syv blir ofte kalt for «Apokryfene» selv i dag. Den kristne bibel behold disse syv.
Egentlig kaller vi katolikker bøkene for de «deuterokanoniske» bøker. «Deutero» betyr blant annet den/det andre; noe
som er nummer to i rekken. Men, det kan også bety et tillegg. «Kanonisk» betyr rettledning, rettesnor eller veiledning.
Alle de bibelske skriftene ble og blir kalt for kanon; vi snakker ofte om de kanoniske skrifter. Men, la oss gå videre.
Det som skiller Det nye fra Det gamle testamentet, er først og fremst Jesus. Jødene ventet, og venter fremdeles, på en
Messias, verdens frelser. De trodde ikke at Jesus var denne frelseren. I det gamle testamentet forteller profetene om
at Gud skal sende en frelser til verden som skal redde verden fra all elendighet. Jødene så for seg en storstilt konge og
ikke en slik fattig person som Jesus var. Mange jøder håpet at denne sterke nye kongen – denne frelseren – blant
annet ville kaste ut romerne, som hadde okkupert landet i lang tid. Jesus ble derimot sett på som en forræder og en
blasfemiker (en som spottet Gud = gjorde narr av Gud). Det er derfor kanskje ikke så rart at jødene ikke ville at
skriftene deres skulle ha så mye med de kristne skriftene å gjøre.
I Det nye testamentet er det fire hovedbøker som handler om Jesu fødsel, liv, gjerning og død. Det er evangeliene
etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes. I de andre bøkene leser vi om hvordan Jesu venner (disiplene), og i tillegg
Paulus, gjorde sitt for å spre Guds ord, fortelle om Jesus og å starte menigheter. Disiplene og Paulus blir kalt apostler.
Historien til Paulus er ganske spesiell. Egentlig het Paulus Saul, og var en av de mange som forfulgte kristne for å
fengsle og drepe dem. Han hadde selv aldri møtt Jesus. I begynnelsen – i tiden rett etter Jesus fòr opp til himmelen og
i de første 200 årene etter dette – v ar ikke kristendommen en anerkjent religion. Man var redd for at de kristne
kunne komme til å samle seg som opprørsstyrker, blant annet mot den romerske okkupasjonen, og derfor ble de
kristne slått hardt ned på av romere, og selvfølgelig av jødene som ikke anerkjente Jesus som Messias.
En dag Saul var på vei til byen Damaskus for å arrestere kristen fikk han en åpenbaring som endret livet hans. I et syn
der han så et stort lys, hørte han en stemme som sa «Saul, hvorfor forfølger du meg?» Det var Jesus som talte til Saul,
og dette var begynnelsen på Saul sin omvendelse. Nå hadde også Saul møtt Jesus. Da han ble kristen, tok han navnet
Paulus. Paulus ble en av de viktigste lederne for den tidlige kristne kirken. Han foretok lange reiser for både å spre
Guds ord og for å hjelpe folk å starte menigheter. Når han ikke kunne besøke disse menighetene, skrev han brev der
han fortalte blant annet om hvordan de skulle organisere menighetene sine og hvordan de skulle leve som gode
kristne. Her kan dere finne mer informasjon om Paulus Bibelselskapet | Paulus, og her kan dere se hvor han reiste
(skrolle litt ned på nettsiden/lenken for å se kart) Paulus – apostel – Store norske leksikon (snl.no).
Tilbake til antallet bøker i Bibelen. Frem til 1500-tallet var alle 73 en del av Bibelen. Så har dere kanskje hørt om
Martin Luther (1483 – 1546), som protesterte mot hvordan kirken fungerte på den tiden (1500-tallet), og som var en
av hovedpersonene i det vi kaller den protestantiske reformasjonen. Etter dette hadde Luthers tilhengere
(protestantene) sine egne kirkemøter, og bestemte snart at de 7 bøkene jødene hadde forkastet fra Det gamle
testamentet ikke var guddommelig inspirert, de var «apokryfiske», og skulle ikke lenger være en del av Bibelen.
Katolikkene på sin side valgte å beholde disse bøkene, apokryfene, eller rettere sagt de deuterokanoniske skrifter.
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BIBELBOKHYLLA – EN ANNEN MÅTE Å SE BIBELEN PÅ
Forestill deg nå at vi skiller ut alle bøker og brev fra Bibelen som egne bøker og organiserer dem i en
bokhylle. Da kunne det sett slik ut:

HELT SIDEN SYNDEFALLET har det vært et stort mørke eller et gap som skiller oss mennesker fra Gud. Dette skillet var
synden. Gud har prøvd å hjelpe oss mennesker å finne tilbake til ham.
Først ga han mennesket de 10 bud (til Moses). Dette kaller vi Den første pakt Gud gjorde med menneskene. Vi kan
også kalle dette Guds først plan. Så satte Gud i verk sin andre og endelig plan, det vi kaller Den andre pakt. Det var
Jesus.
Hvis vi mennesker følger Jesus vil vi komme tilbake til Gud. Jesus overvant døden og synden ved å oppstå fra de døde.
Ved å lese i Bibelen vil vi forstå litt mer av hva dette forholdet mellom Gud og oss mennesker er og betyr.
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Å BRUKE BIBELEN: Hvordan finne frem i Bibelen-?
Bibelen er på en måte som en kart. På et kart har man breddegrader og lengdegrader, og vet du de nøyaktige gradene
kan du enkelt navigere deg frem til det stedet du søker. Bibelen er full av tall spredt rundt mellom setningene og
ordene på hver eneste side. Disse tallen er en del av en slags «kode». Har du hele koden, kan du kjapt finne nøyaktig
den teksten eller det verset du søker. Et veldig kjent bibelvers er blant annet «For så høyt har Gud elsket verden at
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Dette ene lille
bibelverset blir ofte kalt for «Den lille bibel» for den oppsummerer det aller viktigste: Følg Jesus, så kommer du til
Gud. Henvisningen (koden) til denne er Joh. 3,16. Nedenfor her har vi også tatt med vers 17 slik at du kan se hvordan
det skrives hvis man skal ha/finne flere bibelvers.
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GUD ÅPENBARER SEG FOR MENNESKENE I BIBELEN
Åpenbaringer – Hva er det?
I YOUCAT Konfirmant øverst på side 22 får dere en ganske god definisjon på hva en åpenbaring er. Det blir
sammenlignet med en forelskelse. Det er ikke en selvfølgelige at hvem som helst skulle se f.eks. en brennende busk og
tenke «Ja, se der har vi jo Gud, jo.» Dette synet kommer sammen med en følelse og en kontekst (= en sammenheng)
som gjør at man helt og fullt forstår hva det er man har med å gjøre.
Når du er forelska, begynner du ikke tenke «Jeg tror dette bare er tull. Jeg liker egentlig ikke den personen i det hele
tatt.» Man er bare så klar over den følelsen av å være oppslukt av en annen person. Det er jo også ofte noen gode
grunner (en kontekst) til at man er forelska også. Følelsen – det at man er tiltrukket av denne andre personen – er det
eneste riktige, tenker man.
De som har opplevd at Gud åpenbarer seg for dem har hatt en lignende følelse. De har sett og hørt noe, og det har
vært helt klinkende klart for dem at det er Gud de har opplevd og ingenting annet.
Det er noen likhetstrekk ved måtene Gud har vist seg
for menneskene i Bibelen. Flere ganger han har vist seg
som noe brennende, som en ild. For å ta en litt
nærmere titt på disse åpenbaringene kan det være lurt
at alle har egne bibler og/eller at dere ser på
Bibelselskapet | Nettbibelen på en skjerm.

2 Mos 13,21-22: Guds som en sky- og ildsøyle når israelsfolket vandrer gjennom ørkenen: Bibelselskapet | Nettbibelen
2 Mos 3: Gud viser seg for Moses som en brennende busk: Bibelselskapet | Nettbibelen
Apg 2,1-4: Apostlene mottar Den hellige ånd (som også er Gud) i form av ildtunger over sine hoder: Bibelselskapet | Nettbibelen

Gud viser seg også svært ofte gjennom Ånden, ikke bare som ildtunger, men også som en due, eller som en mild bris
eller en kraftig vind. Noen ganger viser Guds seg som en slags sky (slik som i 2 Mos 13,21), eller bare som en stemme.
Gud bruker vær og naturlige geologiske krefter for å endre noe, hjelpe menneskene, og også hvis han skulle straffe
noen. Her en noen flere eksempler på Guds åpenbaringer til menneskene i Bibelen:
2 Mos 19 og 34: Gud gir Moses de 10 bud: Bibelselskapet | Nettbibelen og Bibelselskapet | Nettbibelen
2 Mos 40: Gud forteller Moses om hvordan han skal lage et hellig sted (telthelligdommen) der Gud kan være til stede og
menneskene kan tilbe Gud: Bibelselskapet | Nettbibelen
4 Mos 11,25: Gud taler til Moses igjen: Bibelselskapet | Nettbibelen
1 Kong 19,8-13: Gud taler til profeten i Elijah, og viser seg (sin kraft) gjennom naturkreftene: Bibelselskapet | Nettbibelen
Dan 7 og 12: Daniel er en av profetene. Han er mest kjent for sine syn og drømmer, og spesielt om det som har med verdens ende
å gjøre. Her opplever han Gud (Faderen) og Jesus (Sønnen) som overvinner alt til syvende og sist: Bibelselskapet | Nettbibelen og
Bibelselskapet | Nettbibelen
Joh 3,13-17: Vi ser Guds Ånd som en due og hører Guds stemme i det Jesus blir døpt: Bibelselskapet | Nettbibelen
Matt 17,5 (også i Mark 9) : Jesus blir plutselig guddommelig foran øyene på disiplene og Guds stemme høres: Bibelselskapet |
Nettbibelen
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Samling 2, Økt 2 – Bibeldramatisering
Denne og de neste sidene = Kateketressurs
Nederst på siden her finner du forslag til dramatisering av flere bibelfortellinger. Kanskje har konfirmantene
lyst til å lage et dramastykke selv av en eller flere fortellinger dere nå har vært borti eller andre
bibelfortellinger de selv har hørt. Flere av dem kan ha vært med på julespill i egen menighet tidligere og kan
kanskje synes det er gøy å ha ansvar for (regi på) et lite (eller stort) dramastykke selv.
Nå er ikke hensikten her at dette skal bil en storproduksjon. Hovedhensikten er at man faktisk lærer mer når
man gjør noe fysisk. Bare det å si noe høyt (som når man har en replikk) gjør at man husker det bedre enn
når man bare lytter til andre forklare noe, eller når man leser om et tema.
Kanskje øver dere derfor inn noe kort i løpet av en økt (30-45 min) og hver gruppe presenterer sitt lille
dramastykke for de andre gruppene, eller kanskje kun for deg (hvis konfirmantene er fryktelig sjenerte og
ikke tør gjøre dette foran de andre). Eller dere velger å lage en liten forestilling for noen utvalgte
publikummere (kanskje i kirken etter en messe), og med litt mer ordentlige kostymer og iscenesettelser.
Kanskje kunne dere f.eks. hatt et dramastykke for de mindre barna i katekesen. Dette får man ikke så høye
skuldre av.
Det er viktig å vite at mange konfirmanter/ungdommer ikke så gira på å «være på scenen», altså å gjøre noe
foran andre, som å lese tekster, ministrere, eller gjøre andre oppgaver der de representer seg selv. Hvis de
først får en rolle der de skal være noen andre enn seg selv, så kan dette gi dem mer trygghet, og de tør delta
mer.
Hovedmålet må likevel ikke glemmes her: At konfirmantene lettere skal huske/få et forhold til noe det som
står i Bibelen gjennom dramatisering.

Forslag til bibeldramatisering:
•
•

•

•

Fra Den norske kirkes ressursbank (noen tilpasninger må nok gjøres. Ikke alle passer): Dramastykker fra
Bibelen - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)
Fra KFUK-KFUM (se nederst på nettsiden. Her får man rammene for dramastykket, men replikker må lages.
Finn stedene i Bibelen der disse tekstene står. Må leses først): Møteforslag: Bibel - KFUK-KFUM-speiderne
(kmspeider.no)
På de neste sidene: En litt annerledes julespill og julemesse. Her har noen valgt å «bake inn» et julespill i
messen. Det er liturgisk litt feil, men det er utrolig mange gode ideer her som man kanskje kan låne. Kanskje
vil dere bare lage et dramastykke over syndefallet eller over profetiene. Her kan det være dere finner noen
ideer.
Flere dramastykker: Etter hvert vil det komme flere forslag til dramastykker på nettsiden vår. Har du/dere
selv forslag, så send inn til terese.ranek@katolsk.no
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Julemesse med julespill
PARADISET OG SYNDEFALLET
Kirken er halv-mørk. Musikk begynner, og Eva beveger seg fra sakristi og går rundt alteret. Idet hun stanser
og koser seg med blomstene begynner fortelleren:
Mens mennesket levde i Paradiset, var alt bare fryd og glede! Paradiset var en hage, og de to første
menneskene, Adam og Eva levde i denne hagen. De var glade i hverandre og for å leve sammen der i
hagen. Herren Gud var også i Paradisets hage, og han var glad for at Adam og Eva var lykkelige, fordi det
var Han som hadde skapt dem…
Adam kommer fra sakristi mot Eva....
Eva: ”Er det ikke fint å være her Adam? Se alle sommerfuglene, alle dyrene og de vakre blomstene!
(Adam ser seg rundt og beundrer Paradiset.)
Adam: ”Jo, det er kjempefint her, jeg stortrives her i hagen. Vi kan gjøre alt hva vi vil! Bare vi ikke spiser
av Livets tre, det som står midt i hagen! Det har Herren Gud sagt at vi ikke får lov til.”
Fortelleren:
Herren Gud hadde sagt at de kunne spise av alle trærne i hagen bortsett fra Livets tre. Den som spiste
av det treet kunne lære om både godt og ondt. Og ikke bare det, den dagen de gjorde det, ville de også
kjenne lysten til å gjøre det som var ondt.”
Musikk idet Adam og Eva beveger seg rundt alter.
Fortelleren:
I hagen var også Djevelen, (slangen beveger seg fra høyre, rundt alter mot Eva) forkledd som en slange.
Han ville at Adam og Eva skulle spise frukten fra det forbudte treet.
(Eva står og beundrer treet med den forbudte frukten idet slangen beveger seg rundt treet)
Slangen: ”Hei Eva! Har du ikke lyst til å spise av fruktene?”
Eva: ”Jo, nei…Jeg vet ikke. Herren Gud har sagt at vi ikke får lov! Han har sagt at den dagen vi gjør det, vil
vi kjenne lysten til å gjøre det onde.”
Slangen: ”Tull! Den eneste grunnen til at Herren Gud har sagt det, er at når dere har spist frukten av
treet, vil dere bli like kloke, like mektige og like flinke som Herren Gud… Høres ikke det bra ut?!”
Eva: ”Jo…, det høres bra ut. Jeg tror jeg vil spise eplene fra treet…Mmmm.”
(Eva merker at det kjennes godt, tar med et eple og løper til Adam)
Eva: ”Adam!! Spis dette! Det er kjempegodt!! Kjenn hvordan du våkner!”
Adam: ”Utrolig! Hvor fant du det eplet?”
Eva: ”Fra det treet som står midt i hagen, du vet…”
Adam (sjokkert): ”Hva, er du gal? Vet du ikke hva Herren Gud har sagt …..? Nå har vi vært ulydige mot
Gud...”
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Eva (redd): ”Jo, men slangen sa at det ikke var noe farlig!”
Adam: ”Kjenn, der er kaldt. Jeg fryser! Og vi er nakne!????? Vi har det vondt…”
Adam og Eva trekker seg langsomt mot sakristi idet leser forteller:
Og slik endte menneskets dager i Paradisets hage.
Etter at Adam og Eva gjorde opprør mot Herren Gud, kunne de ikke lenger bo i hagen, Men Guds
kjærlighet til menneskene ble ikke mindre av dette.
Presten kommer frem, gjør korstegn og innleder syndsbekjennelse.
Etter syndsbekjennelse leses bønnen.
Alle synger salme 62 v.1

DEN HELLIGE FORVENTNING
Forteller:
Gud Herren har lovet at Messias skal komme. Det er Han som skal frelse menneskene og gjenopprette for
dem det som er blitt ødelagt.
For at menneskene skulle være trofaste og vente, sendte Herren mange profeter. Profetene trøstet og
styrket folket når de hadde det vanskelig. En av de største av profetene var Jesaja. Han kom og forkynte:
Jesaja (Lektor ) kommer fra sakristiet og leser 1. lesning (Jes 62:1-5):
Av kjærlighet til Sion vil jeg ikke tie,
ikke bli trett av å tale om Jerusalem,
til den Rettferdige stråler frem som morgenrøden,
til Frelseren flammer som en fakkel.
Da skal folkene se din rettferd, jordens konger din herlighet.
Med et nytt navn skal du nevnes, som Herrens munn skal forkynne.
En prektig krone skal du være, et kongelig smykke i din Herres hånd.
Da kaller man deg ikke lenger ’den forlatte’, din jord en ødemark.
Du skal kalles ’min glede’, og din jord skal kalles ’ektehustru’,
For Herren finner behag i deg.
Han vil ta din jord til ekte.
Som en ung mann tar en jomfru til ekte, slik vil din skaper ekte deg.
Som brudgommen fryder seg over sin brud,
Slik skal din Gud ha sin glede i deg.
Slik lyder Herrens ord.
Alle: Gud være lovet.
Mens Jesaja trekker går synges v. 2
Fortelleren: Etter Jesaja har Gud også sendt andre profeter.
Mika kommer frem fra sakristiet:
Mika: (Mik 5.1): Mitt navn er Mika.
Du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg skal det komme en høvding.
Han skal være hyrde og konge over Israel.
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Mens Mika går tilbake på plass synges v.3
Fortelleren: Og nå sender Gud den siste profet til Israels folk.
Johannes Døperen kommer frem fra sakristiet:
Johannes Døperen: (Joh 1. Matt.3.2):
Jeg er Johannes Døperen.
Jeg er en røst som roper i ødemarken:
Gjør veien rett for Herren.
Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg,
for han var til før meg...
Han kommer snart.
Vend om!
Mens Johannes går på plass synges v. 4
Fortelleren:
Profetene ga jødene et håp om en ny stor konge, en som skulle frelse Israel. De ventet, men ingen visste
når det skulle skje. La oss nå reise oss for å høre juleevangeliet, den gode nyhet om hvordan Jesus, Guds
Sønn har kommet til verden.

Presten kommer frem og leser evangeliet.
Etter evangeliet sier presten noen ord i tilknytning til hovedscenen av julebudskap som kommer.

MARIAS BEBUDELSE OG JESU FØDSEL
Maria har sittet foran alteret. Etter prestens innledning kommer engelen til Maria og sier: Vær hilset, Maria.
Vær ikke redd. Gud har valgt deg fremfor alle kvinner til å føde sin sønn, Jesus. Han skal kalles Guds sønn,
og han skal få Davids trone.
Maria svarer engelen: Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.
Engelen bøyer seg for å hilse Maria og går fra scenen.
Forteller: Da engelen var gått, gikk Maria for å fortelle Josef om alt hun hadde fått vite. Maria forsto det
ikke helt. Hvordan kunne Josef forstå det?
Maria går ganske sakte fra alteret til utgangen hvor hun møter Josef, mens alle synger vers 3 av salmen
«Maria var en møy så ren». De står bak i kirken og venter.
Fortelleren: Maria og Josef var jøder. Deres folk var ikke fritt. Romerne bestemte
Augustus i Roma sendte ut en befaling.

over dem. Keiser

Soldaten kommer inn (fra sakristiet og går i midtgangen) og står foran alter og sier meget høyt: Alle jøder
skal telles! Hver eneste en må reise til hjembyen sin for å la seg skrive inn i manntallet!
Soldaten forlater scenen. Maria og Josef går sakte opp midtgangen i kirken mot alteret mens forteller leser:
Josef dro da fra byen Nasaret til sin hjemby Betlehem. Han tok med seg Maria som ventet barn.
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Musikk spiller inntil Maria og Josef er foran alteret.
Fortelleren leser fortsatt: Mens de var der, fødte Maria sin førstefødte, Jesus. Han ble født i en
fordi det ikke var plass for dem i herberget. Maria svøpte sin sønn og la ham i en krybbe.

stall,

Maria sitter nå og vugger sin lille sønn og Josef står bak henne og passer på.
Læreren gir tegn til barna om å stå opp og synge sammen Stille natt vers 1.
Fortelleren: Det var noen gjetere i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine....
Gjeterne og dyrene kommer fra bak i kirken. Det kan vare noen minutter inntil de når midten av kirken...
Fortelleren: Plutselig sto Guds engel foran dem...
(Engler kommer fra Sakristiet og går og danser til gjeterne. De andre barna synger Et Barn Er Født I Betlehem
vers 1 og 2)...
Etter sangen fortsetter fortelleren: De ble veldig redde, men engelen sa (engelen elle fortelleren):
Frykt ikke. Jeg kommer med gode nyheter, gode nyheter for alle mennesker. I dag i Betlehems by er deres
frelser, Guds sønn, født. Dere skal få et tegn slik at dere kan finne ham. Det lille barnet er svøpt og ligger i
en krybbe.
Forteller: Da sa gjeterne (gjeterne):
La oss gå til Betlehem for å se dette som har skjedd og som engelen har fortalt oss.
Deretter går englene først og gjeterne fører dyrene med seg til krybben mens barna synger Et Barn Er Født i
Betlehem v. 3 og 4.
Fortelleren: De skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.
Gjeterne sitter rundt føttene til Maria.
Forteller: Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Alle barna synger står opp og synger Englene på våre marker v.1 og 2
Presten kommer frem og ber barna å bekjenne troen. Alle kneler idet presten spør om Jesu fødselsmysterium.
Etter trosbekjennelsen forsetter fortelleren: Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var
konge, kom noen vise menn fra Østen til Jerusalem. De fulgte stjernen og kom for å hylle Jesus.
Alle synger Deilig Er Den Himmelblå (LH 408 verser 3,4,5,8) idet tre konger med vin, brød og kalken kommer
frem. Kongene bøyer seg foran Jesusbarnet og bærer offergaver til alteret. Noen gjetere (eller soldater) tar
opp kollekt. Feiringen/messen fortsetter med offertorium og eukaristien. Julegaver deles ut i kirkedøra etter
feiringen.
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