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Julegudstjeneste i hjemmet 
  

Hvis du ikke skal til gudstjeneste juleaften, kan du holde din egen lille 

julegudstjeneste derhjemme alene eller med dem, du holder jul sammen med. 

Hvis ikke du vil synge, kan du lytte til salmerne her, hvor du også finder 

teksterne:  

https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/advent-og-jul/om-julen/julesalmer 

 

Begynd med at lytte til julemusik, du holder af. 

 
SALME 
Det kimer nu til julefest 
Link til salmen: https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/det-kimer-nu-til-
julefest 
 
BØN 

ud 

Tak fordi du træder ind i vores stue 

og nu melder nyt fra himlen: 

Din søn er født, svøbt og lagt i en krybbe. 

Tak fordi vi her kan holde jul i din Himmelby, 

sidde på stjernetæpper og synge med dine engle 

om det lys og det håb, du tænder i mørket, 

den fred og den glæde, du bringer. 

Gud, dit milde ansigt åbner alle døre, 

Du som er fra evighed til evighed. 

Amen 

 
JULEEVANGELIET  
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde 
folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var 
statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 
Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som 
hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive 
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sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, 
kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte 
ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den 
samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres 
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og 
de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer 
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal 
finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen 
med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud 
i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Luk 2,1-14 

 
SALME  
Et barn er født i Betlehem 
Link til salmen: https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/et-barn-er-foedt-i-
betlehem 
 
FADERVOR 

 
ader vor, du som er i himlene! 

Helliget vorde dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden;  

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 

Amen. 

   
VELSIGNELSE 

 
erren velsigne dig og bevare dig! 

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! 

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! 
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SALME 
Dejlig er jorden 
Link til salmen: https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/dejlig-er-jorden 

 
Slut af med at lytte til musik.  


