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Mel.: Barn Jesus  

 

1 Den første julenat på jord,  

    da kongesønnen fødtes.  

    En stjerne klar på himlen stor  

    hvorunder hyrder mødtes  

    med barnet og dets moder god.  

    I stalden Gud sig føde lod.  

    Fra himlen kom en kongesøn,  

    vor kongesøn.  

 

2 Den søde julenat med fryd  

    en frelser blev os givet.  

    Der hørtes englesangens lyd  

    som aldrig før i livet.  

    De Herrens pris med glæde sang,  

    ’Halleluja’ fik særlig klang.  

    For opfyldt blev profetens ord  

    på denne jord.  

 

3 Vor høje kongesøn den nat  

    et liv på jord blev givet.  

    Lov, pris og tak vor dyre skat,  

    der gør os fri til livet.  

    Velkommen til vor verden ned  

    du himlens glans og herlighed.  

    Halleluja, du kom herned  

    i kærlighed.  

 

    Olga H. Petersen 1961/Karsten H. Petersen 2011  

 



1 Det er glædens tid,  

    selv om det er mørkt og koldt.  

    Og vi tænder lys,  

    som et tegn på liv og håb.  

    For, et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 (mellemspil)  

    Ja, et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 

2 I den mørke nat  

    lå der hyrder på en mark.  

    De sku’ være først  

    til at høre glædens ord;  

    At et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 (mellemspil)  

    Ja, et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 

 

3 På en himmel klar  

    var der englekor i flok.  

    Som et lys var de  

    og det ord, de sang om fred.  

    For, et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 (mellemspil)  

    Ja, et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 

4 Det er glædens tid.  

    Ordet lyder nu for os.  

    Lyt som hyrden god.  

    Syng som englen højt i kor;  

    At et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 (mellemspil)  

    Ja, et barn er født  

    som Guds kærlighed på jord.  

 

    Karsten H. Petersen 2008 

Søren Krogh 2008 



1 En stjerne over stjerner 

    på nattehimlen står. 

    Den lyser gennem tiden 

    med budskab år for år. 

    Nu er det glædens jul. 

    Syng: Glædelig jul! 

 

2 Det er Guds fred til alle 

    der gives os på jord, 

    som engle sang i natten 

    til hyrder ord for ord. 

    Nu er det glædens jul. 

    Syng: Glædelig jul! 

 

 

 

 

3 Det er den store skaber, 

    der troen i os sår, 

    og det er ham i krybben, 

    der gir os barnekår.  

    Nu er det glædens jul. 

    Syng: Glædelig jul! 

 

4 Guds stjerneglimt i alle 

    gir os en mulighed, 

    så vi med smil kan hjælpe 

    til fællesskabets fred. 

    Nu er det glædens jul. 

    Syng: Glædelig jul! 

 

    Karsten H. Petersen 2014 

Flemming H. Meng 2014 



1 Vi tænder et lys når aftnen er mørk 

    og vinterens dage er korte. 

    Vi tænder et håb, når vi bringer lys 

    til dem, der må sidde i mørke. 

    For julen er håbet, der fødtes engang. 

    Ja, julen er hjerter, og julen er sang. 

    Julen er glæde, og julen er fest 

    Hjerternes fest. 

 

2 Vi pynter et træ med stjernen i top 

    og englene hænger på grene. 

    Vi pynter vor by med hjerter som tegn. 

    I stuen er nisser og krybbe. 

    For julen er håbet, der fødtes engang. 

    Ja, julen er hjerter, og julen er sang. 

    Julen er glæde, og julen er fest 

    Hjerternes fest. 

 

 

3 Vi mindes dengang, da Jesus blev født. 

    Til stalden fandt hyrder og vise. 

    Vi mindes den nat og mærker den ånd, 

    der giver os fællesskabsglæde. 

    For julen er håbet, der fødtes engang. 

    Ja, julen er hjerter, og julen er sang. 

    Julen er glæde, og julen er fest 

    Hjerternes fest. 

 

4 Vi synger om fred, om Guds kærlighed. 

    Vi deler vor glæde med andre. 

    Vi synger på jord med engle i kor 

    om barnet, Guds ord til os alle. 

    For julen er håbet, der fødtes engang. 

    Ja, julen er hjerter, og julen er sang. 

    Julen er glæde, og julen er fest 

    Hjerternes fest. 

 

    Karsten H. Petersen 2015  

Nanna og Kristian Enevoldsen 2015 



1 I mørke og kulde tænder vi lys.  

    Vi venter og håber.  

    Naturen er stille, mens vi giver lyd  

    til det, der fylder vort hjerte.  

    For os er julen en glæde.  

    Vi føler os fri  

    til at gi’  

    og være for andre.  

    Og Gud er til stede.  

 

2 Dog smerten kan også være for stor.  

    Vi længes og mindes.  

    Vi savner de kære,  

    som før hos os stod.  

    Så ensomt et liv dog kan blive.  

    Trods det er julen en glæde.  

    Vi føler os fri  

    til at gi’  

    og være for andre.  

    For Gud er til stede.  

 

 

 

3 Med Jesus som barn i krybberum kom  

    Guds nærvær og varme.  

    Og der lød det budskab  

   først ved englekor,  

    at Herren er kommet til syne.  

    Derfor er julen en glæde.  

    Vi føler os fri  

    til at gi’  

    og være for andre.  

    Ja, Gud er til stede.  

 

4 Og det evangelium i vor tid  

    har stadig sin virkning.  

    I generationer er det blevet til  

    en fryd i hjerte og tone.  

    Må julen altid gi’ glæde.  

    Vi føler os fri  

    til at gi’  

    og være for andre,  

    når Gud er til stede.  

 
    Karsten H. Petersen 2006 

Flemming H. Meng 2006 



1 Jul i december, vi ser lysets magt, 

    også når vejret er gråt. 

    Byens butikker og gader i pragt 

    gør alting forunderlig flot. 

    Julen er hjerternes fest, 

    for glæden er med som vor gæst. 

 

2 Hjemmet er pyntet, og alt gøres klart. 

    Lyset på træet er tændt. 

    Alle er samlet, for nu er det snart. 

    Og bladet i bogen er vendt. 

    Julen er hjerternes fest, 

    for glæden er med som vor gæst. 

 

 

3 Først var der gaver fra tre vise mænd. 

    Stjernen er også vort tegn. 

    Gaver ved træet blir delt ud igen. 

    At give gør frodig som regn. 

    Julen er hjerternes fest, 

    for glæden er med som vor gæst. 

 

4 Mørket må vige, hvor lys kommer ind. 

    Evighedslyset på jord. 

    Livet og varmen gir smil i vort sind 

    og kærlighed, der hvor vi bor. 

    Julen er hjerternes fest, 

    for glæden er med som vor gæst. 

 

    Karsten H. Petersen 2012 

Søren Krogh 2012 



Flemming H. Meng 2015 

Billede fra www.tomuspåtur.dk 



1 Som en stjerne i det fjerne 

    sender lyset til vor jord,   

    bliver glæden, julefreden 

    håbets glimt for den, der tror 

    at Gud viser sin kærlighed 

    ved at give sit ord til os. 

    Ja, Gud viser sin kærlighed   

    ved at give sit ord til os. 

 

2 Det var barnet, Jesusbarnet 

    der som spæd i krybben lå.  

    Først kom hyrder, markens hyrder  

    ind i stalden, hilste på.  

    For, de var sendt med englesang  

    og med budskabet om Guds fred. 

    Ja, de var sendt med englesang  

    og med budskabet om Guds fred. 

 

3 Og en stjerne viste gerne 

    vejen frem til Betlehem, 

    så at vise kunne prise 

    kongen ny fra lysets hjem. 

    Og de havde en gave fin.  

    Nu er Guds gave din og min.  

    Ja, de havde en gave fin. 

    Nu er Guds gave din og min. 

 

4 Tro at livet er dig givet, 

    og at du er noget værd. 

    Lad os dele, smerter hele 

    i et liv, hvor frihed er.  

    For vi er sat til fællesskab 

    af den Gud, der har alle kær. 

    Ja, vi er sat til fællesskab 

    af den Gud, der har alle kær. 

 

5 Dan en kæde, syng med glæde 

    som Guds engle sang dengang. 

    Disse sange, juleklange 

    lad dem lyde nok engang. 

    For jul er med sit glædesbud 

    noget særligt for os på jord. 

    Ja, jul er med sit glædesbud 

    noget særligt for os på jord. 

 

    Karsten H. Petersen 2015 



1 I den stille glæde  

    møder vi din skaberkraft,  

    så vi blir tilstede  

    som et barn på ny.  

    Julesangen lyder  

    om et barn på krybbestrå.  

    Glædens budskab fylder  

    os med tak og tro.  

 

2 Barnet kom til verden  

    som Guds egen søn på jord.  

    Dog blev det hans færden  

    at gå dødens vej.  

    Påskesangen lyder  

    om en mand på korsets træ,  

    der med Guds kraft bliver  

    til opstandelse.  

3 Lyset var i verden  

    som Guds søn i kød og blod,  

    og det er i verden  

    som et ord af Gud.  

    Himmelsangen lyder  

    om Guds fred og kærlighed.  

    Håbet, den os giver,  

    er om evigt liv.  

 

    Karsten H. Petersen 2006 

Flemming H. Meng 2006 



1 Det begyndte med et ord, 

    og ordet var af Gud.  

    Alt skabtes, som Gud ville, 

    og det så dejligt ud. 

    Det skete en dag, 

    og det sker nu i dag. 

    Så underligt 

    forunderligt 

    med livets dybe himmellag. 

  

2 Det begyndte i en stald, 

    hvor Ordet blev til krop. 

    Hans liv blev kærlighed, og 

    mod Ham gav døden op. 

    Han talte en dag, 

    og Han taler i dag. 

    Så underligt 

    forunderligt 

    med livets dybe himmellag. 

 

 

3 Det begyndte, da Guds kraft 

    gav skræmte mænd nyt mod. 

    De gik med bud og talte 

    på sprog, som folk forstod. 

    Det hørtes en dag, 

    og det høres i dag. 

    Så underligt 

    forunderligt 

    med livets dybe himmellag. 

 

4 Det begyndte første gang 

    et kærligt ord blev talt. 

    Må troen vokse i mig, 

    så jeg tør dele alt. 

    Er elsket i dag - 

    jeg kan elske i dag. 

    Så underligt 

    forunderligt 

    med livets dybe himmellag. 

 

    Karsten H. Petersen 2015 

Kristian Enevoldsen 2015 



1 December gør hjertet  

   så varmt og så glad.  

    Pynt hænges op.  

    Pynt hænges op, julens tegn:  

    Et hjerte, en stjerne, en engel på rad.  

    Vi gør os nu klar.  

    Ja, nu er vi klar.  

    December gør hjertet  

   så varmt og så glad.  

 

2 December er mørk  

  men dog hygge og fest.  

    Vi tænder lys.  

    Vi tænder lys fuld af håb  

    og åbner vort hjerte for ham,  

    der som gæst  

    er kommet med fred.  

    Ja, selv er Guds fred.  

    December er mørk  

  men dog hygge og fest.  

 

3 December kom engle  

   til hyrder med sang.  

    For de mon vild?  

    For de mon vild i den nat?  

    Nej, de kom fra Gud  

  med et budskab, der klang:  

    En frelser er født.  

    Guds frelse er født.  

    December kom engle  

   til hyrder med sang.  

 

4 December har stjernen,  

   der ledte tre mænd  

    frem til en stald -  

    frem til en stald med et barn.  

    De bøjed sig ned,  

  gav det gaver såmænd.  

    Det barn var Guds søn.  

    Det barn er Guds søn.  

    December har stjernen,  

   der ledte tre mænd.  

 

5 December er pyntet til jul i hver by.  

    Jul i hver by.  

    Jul i hver by under sky.  

    Lad glæden og varmen  

    på ny være ny.  

    For Gud kom til jord.  

    Ja, Gud er på jord.  

    December er pyntet til jul i hver by.  

 
    Karsten H. Petersen 2010 

Dorthe B. A. Hansen 2010 


