“DO IT YOURSELF kit” for julegudstjeneste hjemme
TENN ET LYS

Et barn er født i Betlehem

T: Latinsk. O: N.F.S. Grundtvig
M: L. M. Lindeman
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=xN7RRjFF
7Tg (Sølvguttene)

1. Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem.
Nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!
2. En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!

Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!
4. Men okse der og asen stod, og asen
stod, og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!
5. Fra Saba kom de konger tre, de konger
tre. Gull, røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

3. Hun la ham i et krybberom,
et krybberom.

JULEEVANGELIET (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.

Nordnorsk julesalme

Velsigna du dag over fjordan,
velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan
om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du gav oss,
den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss
forkomme i armod og slit.
2. Vi levde med hua i handa,
men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna:
vi e hardhausa vi som Du.

T/M: Trygve Hoff
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=M5OR8nBkz1s
(Moddi)
Nu har vi den hardaste ria,
vi slit med å kare oss frem
mot lyset og adventsti’a,
d’e langt sør tel Betlehem.
3. Guds fred over fjellet og åsen,
la det gro der vi bygge og bor!
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord!
Du ser oss i mørketidslandet.
Du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet
og folket som leve her nord.

ANDAKT (om ønskelig, se siste side)

HERRENS BØNN
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.

Deilig er jorden

T: B.S. Ingemann. M: Fra Breslau
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=rfaI4HPLQ4E
(Sissel Kyrkjebø)

1. Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
2. Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;

aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
3. Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

OFRING TIL KIRKENS NØDHJELP vipps 2426.

SMS med Kodeord GAVE til 2426

(250.- kr)

Salmene er hentet fra Norsk Salmebok 2013, bibeltekst fra Bibelselskapet 2011

ANDAKT (om en ønsker dette)
Tonen fra himmelen

Det er ingen tvil om at det er en annerledes jul i år. Tradisjoner må endres. I Den norske
kirke har vi fått en rekke henvendelser om at det er trist ikke å få gå på gudstjeneste
julaften på vanlig måte. «Vår familie har gått i Domkirka alle julaftener siden 1970», sa en
dame med sorg i stemmen. Svært mange har en tro og en tilhørighet til kirka, langt flere
enn vi aner, og mye dypere enn vi ofte tenker. Mange opplever at de hører til, selv om de
kanskje ikke besøker kirkene så ofte. Denne adventstida har jeg hørt mye om det.
Mange berøres av budskapet i jula om barnet som kom til jord – at det var slik Gud kom
til oss mennesker. Stall og krybbe, i enkelhet. Det taler til hjertene våre.
Salmen «Deilig er jorden» forteller så vakkert. Vi synger om slekter som følger slekters
gang, tider som kommer og går. «Tider skal henrulle». Slik er det. Vi er en del av tiden. Vi
synger om Frelseren som ble født inn i tiden, mens englene sang for markens hyrder.
Hyrdene var de første som hørte, vanlige mennesker, og legg merke til alle dyra som
deltar i juleevangeliet. Det er ikke bare menneskene som får besøk av Frelseren, det er
hele skapningen.
Det bildet jeg er mest glad i handler om en tone: «Aldri forstummer tonen fra himlen».
Vi fortelles at samhørigheten mellom Gud og menneske kan lignes med en tone. En var
tone fra himmelen. Forsiktig, men likevel tydelig. Jord og himmel hører sammen, Gud og
menneske hører sammen, liv og evighet hører sammen, som ved en tone. Vi er
forbundet. Vi er ikke alene. Det er det jula handler om. Den store sammenhengen.
Sammenhengen mellom generasjonene, men enda ut over det; med tiden etter tiden, med
Gud.
Det er en annerledes jul. Men tonen forstummer ikke, den vil alltid være der.
Velsignet jul!
Stig Lægdene, domprost i Tromsø

