
Endelig December 
Solist: Sabina Mathew  
Rap: Kenny Gottlieb Hinrichsen Andersen 

Respons rap: David Pless 
 

Vers 1  

Endelig december, julen kommer snart 
det er koldt derude, men herinde er det rart  

Jeg kan næsten ikke vente 
jeg går og glæder mig 

Til den store dag 
hvor vi skal fejre dig 

 
Vers 2  

Sneen falder stille, om lidt er jorden hvid 
Jeg er bare så glad, for det er en dejlig tid 

Jeg har pakket gaver, de skal deles i en fart 
Julepynten glimter, nu er alting klart  

 
Omkvæd  

Det er nu, det er nu 

Det er jul, det er jul 
lad magien ramme dig 

og stjernen vise vej 
Det er nu, det er nu 

Det er jul, det er jul 
Åhhh, det er jul 

 
 

Vers 3  
Endelig december, nu er julen her 

Kom nu ind i varmen, det er herinde det sker  
Vi er alle samlet, alle går og glæder sig 

Til den store dag hvor vi skal fejre dig. 
 

Omkvæd…. 

 
Rap  

Trop op step op homie kom op fra mørket 
Tag den glæde op, lad den bli’ forstærket 

Tid den er, den er inde til at  
Bringe budskabet til hver mand, barn og kvinde 

Tag den op og send julen videre min ven 
Det er let nok du skal bare kom op igen 

Vi har brug for nyt mod - jul der er personlig 



Ikk bare det rene plastik der er til at blæs i 
Har fundet evangeliet og jeg laver et stop 

Finder en stjerne frem fra skuffen og jeg tænder det op 
Humøret er højt der er jul i land og by 

Føler mig igen som en vinder og sneen daler ned fra sky 
Vender mig om - jeg ta´r mig længe til mit hoved 

Julen er her og der kommer til at mangle noget  
en pause fra stress men familien og vennerne 

Julen banker på la os så folde hænderne 

 
Omkvæd….. 
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