
Julebøn 
  
F: Ære være Gud i det høje! 
A: Lovet og priset være Guds nåde! 
F: Du har elsket vor syndige verden så højt, at du sendte din enbårne Søn ned til os. 
A: For at menneskeslægten ikke skulle fortabes. 
F: Af Jesse rod er den spire skudt frem, der bærer så underfuld en blomst. 
A: En jomfru har undfanget og i skær jomfruelighed født sit barn. 
F. Af Jakob er den stjerne gået frem. 
A: Der stråler over Bethlehem. 
F: Et barn er os født, en søn er os givet. 
A: Og hans navn er Emmanuel, Gud med os! 
F: En Frelser er os født! 
A: Kom og lad os tilbede Ham. 
F: Ære være Gud i det høje! 
A: Og elsket være Gud hernede på jorden. 
F: Velsignet være du, lovpriset og elsket af os alle hernede. 
A: Du Faderens evige Ord! Du menneskevordne Gud! 
F: Du fornedrede dig til at blive et fattigt menneskebarn. 
A: For at vi kunne blive rige og lykkelige Guds børn. 
F: Du, Faderens enbårne, blev en jordisk moders søn. 
A: Du, den Evige, fødtes som menneske i tiden. 
F: Du, hvis herlighed fylder Himmeriges sale, var indesluttet i et lille barns skikkelse. 
A: du, den Uendelige, der styrer kloderne i verdensrummet, lod dig svøbe og lægge i en 
krybbe. 
F: Du, hvis skønhed mætter englenes hære, måtte selv die en moders bryst. 
A: Vi tilbeder dig, vor kærlighed, Herre Jesus fra Bethlehem! 
F: En Frelser er os født” 
A: Kom og lad os tilbede ham. 
F: Guddommelige Frelser, som af den reneste kærlighed til os mennesker skjulte din evige 
herlighed under ringheds og fattigdoms slør! Lad din vidunderlige selvfornedrelse hæve os 
fra syndens usle kår til Guds børns høje værdighed. 
Gud! Du har oplyst jorderigs mørke ved at lade retfærdighedens sol gå op over det. Giv os 
den nåde, at vi med inderlig andagt må fordybe os i julens mysterium og blive delagtige i 
menneskevordelsens frugter. Ved Jesus Kristus, vor Herre. 
A: Amen. 
  

 



Bøn ved julekrybben 
F: Ære være Gud i det høje! 
A: Og fred på jorden med de mennesker, i hvem Gud har behag! 
F: Vi kommer til dig, Barn Jesus. 
A: Med bøn om alt det, der giver hjertet fred. 
F: Vi beder dig om at gøre os rene og milde, ydmyge og tålmodige, nøjsomme i brug af 
jordens goder og kærlige imod alle mennesker, vi møder. 
A: Skænk os også den evige fred, når vi engang skal bort herfra. 
F: Også dig, Jomfru Maria, hilser vi! DU velsignede moder til barnet i den fattige stald. 
A: Guds hellige Moder, lykkeligste af alle kvinder! Vi knæler ved din side. 
F: Vi forener vor andagt med din moderlige kærlighed, med din ydmyge tro på dit barns 
Guddom. 
A: Med hele den inderlige glæde, hvormed du selv har tilbedt Ham. 
F: Bed for os og med os om, at Jesus vil give os sin fred. 
A: Velsign os, Barn Jesus, og skænk os din fred! 
F: Hellige Josef! Vi priser dig salig! 
A: Fordi det blev dig, der skulle værne om verdens Frelser fra Hans fødselsstund. 
F: I fromme hyrder på Bethlehems mark! 
A: Vi iler sammen med jer til standen for at finde Forløserbarnet og dets moder. 
F: I lyse engleskarer, der sang fred og den fredløse jord! 
A: Med jer istemmer vi julenattens ”Ære være Gud i det høje” og takker Gud for Hans 
barmhjertighed og Hans nådes velsignelser. 
F: En Frelser er os født” 
A: Kom og lad os tilbede ham. 
F: Jesus! Du kom for at bringe verden fred! VI beder dig om, at du for din store kærligheds 
skyld og på forbøn af din moder og din plejefader, der knælede ved din krybbe, vil give os 
den fred, som englene forkyndte for hyrderne på Bethlehems mark: Samvittighedens fred i 
denne verden og den evige fred og lykke i Himlen. 
A: Amen.


