
Denne historien er kjent av mange
Og har blitt fortalt av både korte og lange
hendelsen inntraff et sted hvor det stinket av kugjødsel
nemlig Jesu fødsel

Keiser Augustus var interessert i antall
Derfor befalte han at hver mann skulle innskrives i manntall
Den mektige Keiseren sa:
«Hver mann må dra dit de kommer fra»

Fra Nasaret i Galilea
Reiste en mann til Betlehem i Judea
an var av Davids ætt og hus
Og kjæresten skulle snart bli mor til Jesus

Men Josef dro ikke alene
Han hadde med seg troloveden sin, den pene
Maria var hennes navn
Og hun bar Guds sønn i sin favn

Mens det unge paret var i Betlehem
Oppstod det et aldri så lite problem
Selv om Josef og Maria ikke var ferdig med ferden
Måtte babyen settes til verden

Det unge paret var svært matte
Derfor søkte de febrilsk etter plass å overnatte
Dessverre gikk de på en smell
For i Betlehem fantes det ingen ledig hotell

De fant ikke plass å sove
Derfor måtte de ta til takke med en låve
For til å overnatte der var de nødt
Og etter en liten stund var gutten født

Josef var hoppende glad
Og av glede danset han cha-cha-cha
Men seng til gutten fantes ikke
Så Maria la han i krybben der dyrene skulle drikke

En gjeng hyrder på marken passet sin flokk
Da de midt på natten fikk seg et veldig sjokk

Omgitt av Herrens Herlighet
Stod en engel sendt av Guds kjærlighet

Hyrdene ble redde, men engelen sa:
«Frykt ikke, jeg skal forkynne om noe bra
For hele folket er dette en stor glede
En Frelser har kommet til verden, og Davids by er fødestedet» 

Engelen Gabriel fortsatte 
Han åpenbarte mer enn hyrdene kunne fatte: 
«Gutten er Herren Messias, Guds enbårne Sønn
Han ligger svøpt i en krybbe og er veldig skjønn»

Mens engelen fortsatt var det ute på beite
Forklarte han hvor hyrdene skulle leite
«Gå inn i Betlehem dere skall
Og lete etter en gutt i en stall» 

Med ett stod en himmelsk hærskare der omkring
De lovpriste Gud og danset i ring
Til himmelen vendte englene så tilbake
Og hyrdene var overveldet, for til dette hadde de aldri sett make

Til det englene hadde fortalt ville hyrdene være lojale
Derfor sprang sauevokterne til Betlehem som gale
Av Davids by drev gjeterne en voldsom razzia
Til de tilslutt fant Jesus, Josef og Maria

Med iver fortalte hyrdene hva de hadde hørt
De forklarte at det var en engel som dit dem hadde ført
Da Josef hørte dette følte han det motsatte av smerte
Men Maria grunnet på ordene og gjemte dem i sitt hjerte

Tre vismenn rev seg i håret for å undre
De fant ikke kongen de hadde kommet for å beundre
Til Jerusalem hadde vismennene gått
Tilslutt kom de til Herodes´ slott

Vismennene forklarte Herodes om stjernen og gutten
Dermed ble kongen ble redd for at hans tid nærmet seg slutten
Herodes kom derfor på en genial plan
En plan om hvordan han skulle få knerta’n

Til vismennene sa Herodes:
«Kom tilbake til meg dere anmodes
Følg stjernen som for dere skinner
Deretter fortell meg hvor gutten dere finner»

Etter å ha fulgt stjernen Vismennene til slutt fant Guds sønn
Når de fikk se han følte de at de hadde fått sin lønn
Gavene vismennene hadde med var heller ikke noe tull
De hadde med seg røkelse, myrra og gull

Før vismennene dro hjem
Fikk de en drøm som advarte dem
Med Jesus ville Herodes kvitte seg
Derfor ble vismennene enige om å ta en annen vei

Selv syntes jeg denne historien er veldig kul
Den er jo tross alt grunnen til at vi feirer jul
Tilslutt vil jeg bare benytte anledningen til å få sakt
Dere skal få pepperkaker fordi (et eller annet navn) har bakt 
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