
TEKST

Messias for børn
Ouverture

Fortæller:
Gør dig klar, bliv lys!
Stå op, klæd dig i strålende tøj, for dit lys er kommet!
Guds overvældende storhed skinner på dig.
Jorden er indhyllet i mørke,
det er evig nat overalt,
men Guds lys kommer til dig,
hans storhed lyser dig op.
Du skal stråle af glæde, når du ser det,
dit hjerte vil banke lykkeligt og flyde over af jubel. 
(Es.60,1-7)

Nr. 2 – Trøst mit folk (sopran)
Trøst, ja trøst mit folk, siger Gud.
Tal med nådens stemme til Jerusalem,
fortæl hende nu, at al nød og strid er til ende,
at hendes skyld og skam er sonet.
O, hør en røst, der råber i ørkenen: Bered for Herren en vej!
Ja, jævn i det øde en højvej for vor Gud! 
(Es.40,1-3)

Nr. 3 – Alle dale (sopran)
Alle dale skal blive løftet,
og alle bjerge skal jævnes ud.
Hver høj bliver flad, og hver bakke bliver plan. 
(Es.40,4)

Nr. 4 – Herrens herlighed, ære og glans (kor)
Herrens herlighed, ære og glans skal åbenbares.
Alle folk skal se det med jubel,
thi vor Gud, den almægtige har talt. 
(Es.40,5)

Fortæller:
Gud sendte ærkeenglen Gabriel afsted til byen Nazaret i Galilæa, hvor der boede en ung pige,
som hed Maria. Hun var jomfru, men forlovet med Josef, som var en efterkommer af jødernes
kong David. Englen kom ind til hende og sagde: ”Gud har udvalgt dig, Maria!” Maria blev
forvirret over at få denne besked og undrede sig over, hvad ordene skulle betyde. Men englen
fortsatte: ”Du skal ikke være bange, Maria. Gud har udvalgt dig. Du vil blive gravid og føde en

søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han får stor magt og vil blive kaldt Guds søn. Gud vil
give ham Davids, hans stamfars, trone, og hans kongedømme vil vare til evig tid.”

”Men hvordan skal det kunne lade sig gøre, når jeg ikke har været sammen med en mand?”
spurgte Maria. Englen svarede: ”Helligånden vil komme over dig, og den Højeste vil lade sin
kraft hvile over dig. Derfor bliver dit barn helligt, og folk skal se, at han er Guds søn. Der er
ikke noget, der er umuligt for Gud.”

”Jeg underkaster mig Gud”, sagde Maria. ”Lad det ske, sådan som du har sagt!” 
(Luk.1,26-33)

Nr. 9 – O du, som bringer godt budskab (mezzosopran og kor)
O du, som bringer godt budska til Zion, stig nu op på bjergenes tinder!
Stat op, bliv lys, fat mod, gør dig klar, vær uden frygt!
Råb ud over Jødelands byer: Din Gud er nær!
O du, som bringer godt budskab til Zion, bliv lys! Se, dit lys er brudt frem!
Herrens herlighed og glans skal stråle over dig. 
(Es.40,9 & Es.60,1)

Fortæller:
På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget.
Det var den første folketælling, der fandt sted, mens Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle
skulle rejse hen for at lade sig registrere i den by, deres familie kom fra. Det g jaldt også Josef,
der måtte rejse fra Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa sammen med sin forlovede Maria,
som var højgravid med sit første barn. Betlehem var Davids by, og Josefs familie
nedstammede direkte fra kong David.

Mens de var i Betlehem kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, lagde et tæppe 
om ham og lagde ham til at sove i en krybbe i en stald, for var ikke plads til dem i herberget.
(Luk.2,1-7)

Nr. 12 – Nu er der født for os et barn (kor)
Nu er der født for os et barn, Himlens søn til os er givet.
Verdensherredømmet hviler på hans skulder, og hans navn det skal være:
”Underfuld rådgiver, almægtig Gud, en vældig fredens fyrste i evighed”. 
(Es.9,6)

Nr. 13 – Pfifa

Nr. 14-17. Der var hyrder i den samme egn (sopran)
Der var hyrder i den samme egn, som holdt nattevagt over deres hjord.
Og se! en Herrens engel stod foran dem,
og Herrens herlighed strålede omkring dem, og de blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke! for se, jeg forkynder jer bud om stor glæde.
I dag er der født jer i Davids by en frelser. Han er Kristus, Herren!”



I det samme var der med englen et mangfoldigt himmelsk englekor,
som priste Gud med lovsang:

Nr. 18 – Ære være Gud (kor)
”Ære være Gud i det høje, og fred på jord. Nyt håb til hans folk!” 
(Luk.2,8-13)

Nr. 19 – Ja, syng! (sopran)
Ja, syng med jubel, du datter af Zion!
Ja, syng med jubel, du datter af Jerusalem!
For se, din konge kommer til dig.
Han er den sande frelser.
Han kommer med fred til alle folkeslag. 
(Zach.9,9-10)

Nr. 21 – Han vogter sin hjord (duet; sopran og mezzosopran)
Han vogter sin hjord som en hyrde,
og han vil samle sine får ved sin arm.
Han bærer dem i sin trygge favn og leder kærligt dem, der er med lam. 
(Es.40,11)

Kom hid til ham, o du, hvis sjæl er træt.
Kom hid til ham, enhver, som bærer byrder, og han vil give dig fred.
Tag hans åg på dig og lær af ham,
thi han er sagtmodig og ydmyd og mild,
han giver dig fred i sjæl og sind. 
(Matt.11,28-29)

Nr. 22 – Hans åg er gavnligt (kor)
Hans åg er gavnligt, hans byrde er let. 
(Matt.11,30)

Fortæller:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Ordet var hos Gud, før alting blev skabt. Med det skabte han al-
ting, og uden det blev intet til af det, som findes.

Livet var i Ordet, og livet var menneskers lys. Lyset skinner for os i mørket, og mørket har
ikke kunnet vinde over det. Det sande lys, der skinner for alle mennesker, var på vej ind i
verden. 
(Joh.1,1-5)

Nr. 34 – Gør døren høj! (kor)
Gør døren høj! Opløft jer på ny, I ældgamle porte! Lad ærens konge drage ind!
Hvem er den ærens konge?

Det er Herren, stærk og mægtig.
Det er Herren, stærk og mægtig i krig, hærskareres Gud,
han er den ærens konge. 
(Ps.24,7-10)

Nr. 39 – Hvor liflig er dog lyden af trin (mezzosopran)
Hvor liflig er dog lyden af trin fra dem, der forkynder fred og bringer glædeligt budskab!
(Rom.10,15)

Fortæller:
Så højt elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke
skal gå fortabt, men have evigt liv. 
(Joh.3,16)

Nr. 48 – Lyt efter, jeg fortæller jer en hemmelighed
Lyt efter, jeg fortæller jer en hemmelighed:
Vi skal ikke alle dø, men vi skal blive forvandlet og opstå i et øjeblik
ved lyden af den sidste trompet. 
(Kor.15)

Nr. 49 – Den sidste trompet (sopran)
Den sidste trompet på den yderste dag skal kalde de døde op af graven.
De døde skal opstå, og vi skal forvandles – til evigt liv. 
(Kor.15,51-52)

Nr. 45 – Halleluja (kor)
Halleluja! Gud den Almægtige er vor hersker.
Al verdens kongemagt er trængt bort af evig kongemagt fra himlens Gud.
Og han skal nu regere for evigt, Gud vor Gud, drotters drot!
Halleluja! 
(Åb.19,5)


