
Fortælling/tekst til LEGO juleevangelium: 
Billederne findes her: 
 
1. Vi skal høre om en rejse, som Josef og Maria var ude på og videre høre 
om hvordan det gik til, da Jesus blev født. 
2. Gud sendte englen Gabriel til en by i Gallilæa i Israel, ved navn Nazareth.  
3. Englen blev sendt til en ung pige Maria, som var forlovet med en ung 
mand Josef. Han var efterkommer af Kong David. 
4. Englen blev først sendt til Maria og sagde til hende: Herren være med dig 
du benådede. 
5. Maria blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv hvad de ord skulle 
betyde?  
6. Men inden hun fik sig tænkt mere om sagde engelen: ”Frygt ikke! Du skal 
blive gravid og føde en søn og du skal give ham navnet Jesus” Han skal blive 
stor fordi han også er Guds søn. Han skal være konge og der er ingen ende på 
hans rige.  
7. Maria sagde: Hvordan skal det kunne ske? Jeg har jo ikke været sammen 
med nogen mand?  
8. Englen svarede: Helligånden vil komme over dig og derfor skal det barn 
du føder også kaldes helligt, Guds søn.  
9. Da Maria havde hørt på det, sagde hun: Lad det ske, som du siger. Jeg vil 
gøre, som Gud vil! Og engelen forlod hende. 
10. Englen havde også fortalt at Marias slægtning Elisabeth også skulle føde 
en søn, selvom hun var højt oppe i årene. Så Maria rejste hen til Elisabeth og 
Zakarias.  
11. Maria kom ind i huset til Zakarias og Elisabeth. Elisabeth er også gravid, 
og da Maria kommer ind i huset mærkede Elisabeth at barnet sparkede og 
udbryder: Velsignet er du blandt kvinder” og Maria bryder ud i lovsang: ”Jeg 
lovpriser Herren af hele mit hjerte. 
12. Maria blev hos Elisabeth i 3 måneder og vendte så hjem. 
13. Maria var blevet gravid ved Helligånden og fortalte det hele til sin 
forlovede Josef. Han blev selvfølgelig helt ude af den.  
14. Og da Josef var en retskaffen mand, besluttede han at forlade Maria uden 
at smække med døren.  
15. Men da Josef var kommet i seng kom englen til ham: Josef , vær ikke 
bange for at tage Maria til dig som hustru. Hun skal føde en søn og du skal 
kalde ham Jesus.  
16. På dette tidspunkt beordrede Kejser Augustus, som regerede hele det 
Romerske Rige, at alle skulle gå til deres hjemby og blive registreret. Og fordi 
Josef var en efterkommer af Kong David (tip-tip-tip-tip-oldefar) skulle han 
rejse til Davids by – Betlehem, for at lade sig registrere sammen med sin 
gravide forlovede  
17. Og det skete, mens de var der at tiden kom, da hun skulle føde og hun 
fødte sin førstefødte søn.  
18. Hun svøbte ham i klude og lagde ham i en krybbe, i stalden, da der ikke 



var noget hotelværelse til dem.  
19. På naboegnen var der nogle hyrder som holdt nattevagt over deres får.  
20. En engel var pludselig foran dem og hele landskabet var badet i et 
strålende lys fra Herrens herlighed. Hyrderne blev forskrækkede.  
21. Englen sagde: Hør, En frelser er blevet født i dag. Messias er født, Guds 
Søn. Det er tegnet: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.  
22. I det samme brød Himlen ud i jubel; en hær af engle lovpriste Gud. De 
sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds 
velbehag! 
23. Hyrderne skyndte sig at gøre som Englen havde fortalt dem om. De satte 
kursen mod Betlehem.  
24. Og Her fandt de Maria og Josef og deres barn, som lå i krybben.  
25. Da hyrderne så den lille dreng, fortalte de, hvad englen havde sagt om 
ham. Og alle, som hørte om hyrdernes beretning undrede sig over det de 
fortalte.  
26. Da Jesus var 8 dage gammel, blev han omskåret og fik navnet Jesus, som 
engelen havde fortalt Maria. 
 
Længere når vi ikke i dag, men efter jul og nytår fortsætter vi historien, Hvor 
vi skal høre om at også andre end hyrderne besøgte Maria, Josef og Jesus.	  


