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Juleevangeliet og de hellige tre 

konger 

Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 

The Brick Testament og den danske 

bibeloversættelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev født: Jesus 

blev født af jomfru Maria, hun var forlovet med en tømrer der 

hed Josef. 

 

 

Gud sendte englen Gabriel til en by i Galilæa som hedder 

Nazaret. 
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Englen kom til Maria og sagde ”Herren er med dig!” 

 

 

Maria blev bange for hun vidste ikke hvad det betød. 

 

Englen sagde: ”Du skal blive gravid og føde en søn.  

Han skal hedde Jesus. Han bliver den største konge.” 

 

 

”Hvordan skal det ske – jeg er jo ikke engang gift?” Spurgte 

Maria 
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”Helligånden skal komme over dig. Derfor skal det barn som 

bliver født også blive kaldt Guds søn.” 

 

Og så forlod englen Maria 

 

Efter et stykke tid fandt Maria ud af at hun var blevet gravid ved 

Helligånden som englen havde sagt.  

  

Josef blev oprørt. Han var jo ikke far til Marias barn. Han var en 

retskaffen mand, men synes ikke Maria kunne være det 

bekendt. Derfor besluttede han sig for at forlade Maria. Han ville 

dog gøre det i stilhed for at andre mennesker ikke skulle tænke 

dårligt om Maria.  
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Om natten kom englen til Josef. ”Det barn Maria venter er 

kommet ved Helligånden. Barnet hun føder skal hedde Jesus og 

han skal frelse menneskene fra deres synder.” 

 

På det tidspunkt befalede Kejser Augustus at alle i hans rige 

skulle tælles. Josef var født i Betlehem og derfor skulle han tage 

sin forlovede med sig dertil for at blive talt. 

 

Da de kom til Betlehem var der ikke plads på nogen hoteller, så 

Josef og Maria fandt en stald. Der blev Jesus født. 

 

Og Maria og Josef lagde deres lille baby i en krybbe, som den 

kørene spiser af for de havde ikke nogen vugge. 
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Samtidig ude på marken var der nogle hyrder som holdt vagt 

ved deres får. 

 

Og se! En engel viste sig for dem. Guds herlighed strålede over 

dem og hyrderne blev meget bange. 

 

Men englen sagde: “I skal ikke være bange. I dag er Guds søn 

blevet født. Han skal frelse mennesker. I får et tegn: I skal finde 

et barn som ligger i en krybbe.”  

 

Da englen havde sagt det lød der et jubelkor fra himlen. ”Ære 

være Gud i det højeste og på jorden og fred til mennesker.” 
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Hyrdene forlod englekoret og tog afsted for at gå  

til Betlehem for at finde Jesus. 

 

 

Som englen havde fortalt dem fandt de Jesus i en stald 

sammen med Maria og Josef.  

 

Da hyrdene havde set Jesus gik de ud og fortalte at de først 

havde set englen på himlen som havde fortalt dem at de skulle 

finde Jesus.  

 

Efter otte dage blev Jesus omskåret og fik navnet Jesus. 
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Samtidig var der tre vise mænd som havde set stjernen over 

stalden. De red ind til Jerusalem og spurgte: ”Hvor er jødernes 

konge? Vi har set hans stjerne” 

 

Da Kong Herodes hørte det blev han bange – tænk hvis der 

kom en anden konge og udfordrede ham.  

 

Herodes sammenkaldte alle ypperstepræsterne. ”Hvor skal 

Kristus fødes? I Betlehem i Judæa, det er jo det der står skrevet 

hos profeterne” 

 

Kong Herodes havde onde tanker og han vidste hvad han skulle 

gøre. Han fik de tre vise mænd til at komme op til hans slot og 

sagde til dem:”Gå ud og led efter et lille barn. Når I har fundet 

ham så kom og fortæl det til mig så jeg kan tilbede ham.” Og så 

sendte han de vise mænd til Betlehem 
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De vise mænd tog afsted som kongen havde befalet dem. 

Stjerne som de havde set på himlen skinnede foran dem og de 

red efter den indtil den stod lige ovenover dem. Der var en stald 

og der lå Jesus. 

 

 

De kom ind I stalden og så det lille barn med sin mor, Maria. 

 

De vise mænd faldt på knæ for Jesusbarnet og tilbad ham. De 

åbnede deres skattekister og gav ham guld, røgelse og myrra. 

 

 

Så tog de vise mænd afsted. Om natten i en drøm blev de fortalt 

om Kong Herodes’ onde tanker så de rejste hjem ad en anden 

vej, så Herodes ikke kunne få fat I dem.  
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Da de vise mænd var gået, kom en af Guds engle til Josef i en 

drøm. Englen sagde ”Stå op og tag barnet og hans mor med til 

Ægypten. Bliv der indtil jeg siger at det er sikkert at vende 

tilbage. Kong Herodes leder efter Jesus for at slå ham ihjel.” 

Josef stod op midt om natten, tog sin søn og sin kone og drog 

afsted mod Ægypten. 

 

Da kong Herodes fandt ud af at han var blevet narret af de vise 

mænd blev han rasende. 

 

Han sendte soldater ud i Betlehem for at slå alle drengebørn 

under to år ihjel.   

 

 

 

Da Herodes var død, viste englen sig endnu engang for Josef i 

en drøm. ”Nu kan I komme hjem fra Ægypten for Kong Herodes 

er død.”  
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Josef stod op og tog Jesus og Maria med til Israel. 

 

Men da Josef hørte af Kong Herodes søn var konge i Judæa 

ville Josef ikke dertil. Så derfor tog han sin fami.ie med til 

Galilæa, til en by der hedder Nazareth. 

 

 Jesus blev stærk og fyldt med visdom. 

 

Og Guds nåde var over ham. 

 

 

The End eller snarere begyndelsen…. 


