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Krybbespil. 

Forberedelse:  

Print alle figurer ud på hvidt karton. 

Klip dem ud og lav fødder og holder til dem alle. 

Læs teksten igennem og øv med figurerne. 

En voksen kan evt. læse teksten og en voksen kan føre figurerne. 

Klip en stor stjerne i guld eller gult karton. 

 

Dæk bordet med en ensfarvet dug eller et klæde. 

Sæt tændte fyrfadslys i kanten, hele vejen rundt, sluk andet lys og træk gardinerne for. 

 

Spil evt. en CD med: Et barn er født i Betlehem. Børnene kan nu komme stille ind, sætte sig rundt om  

bordet og se det fantastiske krybbespil. 

Fod:  

Foldes i karton og     

limes bag på figuren. 

Evt. en holder: 

Laves i karton, da den 

ikke må være for tung. 

Limes bag på figuren. 
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FORTÆLLER: 

Engang for mange, mange år siden – levede der en ung kvinde, der hed Maria. 

Maria var forlovet/kærester med Josef, som var en dygtig  tømmer. 

De boede i en by der hed Nazarath. 

MARIA: 

Hej Josef! Hvad laver du? 

JOSEF: 

Jeg er ved at bygge vores hus, som vi skal bo i – når vi er blevet gift. 

MARIA: 

Åh ! hvor jeg glæder mig til vi bliver mand og kone. 

JOSEF: 

Nu varer det ikke så længe – jeg mangler bare at lave dør og vinduer. 

MARIA: 

Jeg går hjem og bager kager og brød til vores bryllup. 

JOSEF: 

Uhm! Det lyder dejligt – du er så god til at bage. 

FORTÆLLER: 

Maria fik bagt sit brød – hun var blevet lidt træt og satte sig på en stol. For at hvile sig. 

Pludselig blev rummet oplyst og en engel viste sig for Maria. 

ENGLEN: 

Bliv ikke bange Maria! 

Jeg kommer med besked fra GUD – du er blevet udvalgt til at føde Guds søn på jord. 

FORTÆLLER: 

Englen velsignede Maria og fløj væk. 

Maria skyndte sig hen til Josef og fortalte ham, hvad englen havde sagt. 

MARIA: 

Josef – der er sket noget mærkeligt – jeg har haft besøg af en engel – som fortalte at jeg skal føde GUDS 

søn. 

JOSEF: 

Hvis det er sandt – så må vi hellere holde bryllup med det samme – jeg skynder mig at lave det sidste på 

huset. 

FORTÆLLER: 

Josef arbejdede dag og nat,  og på den tredje dag stod huset færdigt. 

Josef og Maria indbød alle til bryllupsfest. 

Da tiden, hvor Maria skulle føde, nærmede sig – kom der besked fra kong Herodes. 

Han ville have talt alle sine undersåtter – alle folk – både gamle, unge og børn skulle rejse tilbage til den 

by, hvor slægten kom fra – og der skulle de lade familien tælle. 

Josef og Maria rejste mod Betlehem – Maria var stor og tyk, hun skulle snart føde sit barn. 

Endelig nåede de byen. 

Maria havde veer – barnet var på vej – så de stoppede ved den første kro. 



JOSEF: 

Kan vi få et værelse? 

KROMUTTER: 

Nej! alt er optaget – ikke kun her hos mig – men alle kroer i hele byen er fuld af mennesker. 

JOSEF: 

Min kone har  veer og skal føde – hvad skal vi dog gøre? 

KROMUTTER: 

Der ligger en lille stald ude på marken – der kan din kone føde jeres barn. 

FORTÆLLER: 

Josef og Maria skyndte sig hen til stalden – og Maria fødte en lille dreng. 

(Den store gule stjerne holdes op) 

Englene fløj ud til hyrderne på marken for at fortælle det glade budskab. 

ENGLEN: 

Skynd jer ! en ny konge på jord er blevet født ! 

Maria har født Guds søn – i en stald på marken – skynd jer! 

HYRDEN: 

Der er så mange stalde – hvor finder vi den rigtige? 

ENGLEN: 

GUD har sat sit mærke – en stor lysende stjerne er sat på himlen lige over stalden. 

Følg stjernen og I vil finde Jesus barnet. 

FORTÆLLER: 

Det var ikke kun hyrderne – der var på vej til den nyfødte dreng. 

I Østens land havde 3 vise mænd: KASPER – MELCHIOR OG BALTHASAR fulgt stjernen 

med deres store kikkerter - aldrig havde de set så stor en stjerne. 

De havde set i de gamle tykke stjerne bøger – og der stod: 

AT NÅR EN STJERNE SÅ STOR, LYSTE PÅ HIMLEN – SKULLE EN NY KONGE FØDES! 

HAN SKULLE REGERE OVER HELE VERDEN! 

De gjorde sig klar til at følge stjernen og i deres bagage havde de kostbare gaver med – 

RØGELSE – MYRRA – OG GULD – til den ny verdenskonge. 

Efter mange dages rejse – nåede de frem til stalden på marken. 

HELLIG 3 KONGER: 

Velkommen til verden! Vores nye konge 

(syng sammen med børnene ”Et barn er født i Betlehem” ) 

 

 

©www.printland.dk 


