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Mae’r adnodd Drama’r Geni yma’n
seiliedig ar lyfryn Nadolig Y Daith Orau
Erioed ac mae ar gael am ddim i eglwysi
a chapeli sy’n chwilio am Ddrama’r Geni
ysgafn a diffwdan yn seiliedig ar y Beibl
y Nadolig hwn.
Mae sawl taith yn rhan o stori’r Geni – o
daith Mair a Joseff i Fethlehem i’r tri gŵr
doeth yn dilyn y seren. Yn ein Drama’r
Geni eleni, ry’ ni’n dathlu’r daith orau
ohonynt i gyd – Iesu’n cyrraedd y ddaear
o’r nefoedd.

Trefn rhedeg

Drwy’r sgript mae sawl cyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan. Maent i gyd yn ddewisol
ond mae pob un ychwanegu at yr hwyl ac yn galluogi pawb i chwarae rhan yn y
ddrama.
Ry’ ni wedi ysgrifennu’r Ddrama’r Geni i redeg fel gwasanaeth llawn gyda charolau
rhwng pob golygfa. Ond mae hefyd yn gweithio drwy ei berfformio’n syth
drwodd. Felly os ydych chi’n brin ar amser neu gydag elfennau ychwanegol yn eich
gwasanaeth mae croeso i chi fethu allan y rhannau rhyngweithiol.

Cynllunio pwy sy’n gwneud beth

Er bod y Ddrama’r Geni wedi ei ddylunio i fod angen cyn lleied o fuddsoddiad
amser â phosib, mae gwerth gwneud rhai pethau o flaen llaw i sicrhau fod popeth
wedi’i baratoi yn drylwyr.
Byddwch angen Storïwr; rhywun sy’n hyderus, yn ddarllenwr clir ac yn dda am
annog y gynulleidfa. Gwnewch yn siŵr eu bod wedi darllen y sgript o flaen llaw.
Rhaid i chi hefyd benderfynu rhannu’r adrannau rhwng gwahanol storïwyr neu
gadw at un. Efallai byddai’n syniad da cael cwpl o bobl ar y llwyfan sy’n gyfarwydd
â’r sgript i helpu i arwain y gynulleidfa.
Os ydych chi am ddefnyddio’r sleidiau gweledol yn ystod y gwasanaeth, byddwch
angen rhywun sy’n deall sut i ddefnyddio’r cyfrifiadur ac yn gyfarwydd â’r sgript i
wybod pryd i newid o un i’r llall.
Yn olaf, byddwch angen penderfynu os ydych chi am i bawb yn y gynulleidfa
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i ddweud rhannau ‘pawb’ neu gadw’r rheini ar gyfer y storïwr. Gallwch ddewis
beth bynnag sydd fwyaf hwylus i chi. Ac os ydych chi’n teimlo’n greadigol, be’ am
ychwanegu eich syniadau eich hun ar gyfer annog y gynulleidfa?

Gwisgo i fyny

Mae’n braf cael pawb o’r gynulleidfa i gymryd rhan ac un ffordd o wneud hynny
yw drwy eu hannog i wisgo fyny fel cymeriadau Stori’r Geni. Felly pan fyddwch yn
hysbysebu’r ddrama, gwnewch yn siŵr fod pobl yn gwybod i wisgo fyny.
I gyd-fynd efo’r thema eleni, taith, gallwch annog pobl i ddod â mapiau, fflasg
neu hyd yn oed ffon gerdded yn ogystal â gwisg draddodiadol Drama’r Geni.
Gallwch hyd yn oed gynnig gwobr am y wisg orau. Gwnewch yn siŵr eich bod
yn hysbysebu’r gwisgo i fyny ymhell o flaen llaw fel bod pobl yn ymwybodol
ac yn gallu paratoi. Gallwch hefyd ddod â thinsel, tyweli te a choronau papur
ychwanegol rhag ofn i rai pobl anghofio.

Deunyddiau Gweledol

I gyd-fynd â’r Ddrama, ry’ ni wedi cynhyrchu deunyddiau gweledol ar PowerPoint
gyda lluniau wedi’u dylunio â llaw o’r llyfryn Y Daith Orau Erioed. Bydd pob sleid
nid yn unig yn edrych yn ddeniadol ond hefyd yn galluogi pawb i gyd-ddarllen.
Gallwch ei lawr lwytho o biblesociety.org.uk/nativityvisuals17

Llyfryn

Mae’r Ddrama’r Geni arbennig yma yn seiliedig ar ein llyfryn stori plant, Y Daith
Orau Erioed, sy’n berffaith i roi i ffwrdd y Nadolig hwn. Gallwch archebu un neu
ddigon i’r holl eglwys yn uniongyrchol o’n gwefan. Mae ffilm fer i gyd-fynd a’r
llyfryn yno hefyd sydd ar gael i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim.
biblesociety.org.uk/christmas

Anrhegion

Mae’r Daith Orau Erioed wedi cael ei ariannu’n hael drwy roddion gan ein
cefnogwyr. Gan ein bod yn elusen, dim ond drwy haelioni pobl fel chi y mae ein
gwaith yn bosib. Os ydych chi’n bwriadu cynnal casgliad yn ystod eich gwasanaeth,
byddwn yn gwerthfawrogi petaech yn ystyried cefnogi ein gwaith gyda ffoaduriaid
o Syria ac Irac. Gallwch ddarganfod mwy am yr apêl yma biblesociety.org.uk/
christmasappeal17
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Y Daith Orau Erioed
Sleid 1

Croeso
Storïwr/Arweinydd y gwasanaeth
Croeso i’n gwasanaeth! Heddiw byddwn yn ail adrodd stori’r Nadolig. A bydd
cyfle i bawb gymryd rhan.
(Ychwanegu eich croeso eich hun)

Sleid 2

Gweddi Agoriadol
O Dduw
Diolchwn i ti am y cyfle i gofio ac i ddathlu geni Crist. Wrth i ni deithio drwy’r
stori hon, gofynnwn i ti ddangos i ni unwaith eto pam mai dyma yw un o’r
straeon pwysicaf allwn ni fyth ei wybod.
Amen.
Awgrym o garol – O deuwch ffyddloniaid
Cyflwyniad
Storïwr
Mae drama’r geni heddiw am y daith orau erioed. Byddaf/Byddwn yn
ailddweud stori’r geni a byddwn yn mynd ar daith Nadolig gyda’n gilydd. Ond
byddaf angen help llaw gennych chi.
Pan fydda i’n dweud pob un o’r geiriau hyn, dwi angen i chi ymuno gyda
symudiad:
(Ymarfer dweud y geiriau yma a chael y gynulleidfa i ddysgu’r symudiadau; mae’r
geiriau hyn wedi’u amlygu drwy’r sgript felly gallwch gymryd saib ac annog y
gynulleidfa i ymuno!)

Sleid 3

Taith: 		
Martsio a hyffian a phyffian
Hirfaith: 		
Ymestyn eich breichiau mor bell ag y
			gallwch chi
O na:
Ebychu a rhoi llaw dros eich ceg
Allwn ni’m:
Ysgwyd bys a siglo eich pen
(Dewisol – os oes gennych chi sgrin) Mae rhai darnau o’r
stori ble byddwn ni’n cyd-ddweud y geiriau gyda’n gilydd.
Bydd y geiriau’n dod i fyny ar y sgrin felly cadwch lygaid
allan amdanynt!
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Ac os ydych chi wedi gwisgo fyny fel cymeriad o stori’r geni heddiw, peidiwch â
phoeni, bydd cyfle i chi serennu a dangos eich gwisg i bawb. Pan fydd hi’n amser i
chi serennu, fe wnâi egluro sut allwch chi ymuno.
Sleid 4

Lawn, ydyn ni’n barod i gychwyn ar ein taith?
Y Sgript
Storïwr:
Nawr, cyn i mi wneud unrhyw beth arall. Gan ein bod yn mynd ar 		
antur rhaid i mi roi fy esgidiau cerdded ymlaen.
		(Meimio rhoi’r esgidiau ymlaen) Ydych chi eisiau rhoi eich esgidiau 		
cerdded ymlaen hefyd? Ewch amdani.
(Disgwyl i’r gynulleidfa feimio rhoi eu hesgidiau ymlaen.)
		Mae’r stori yma’n cynnwys pedair taith arbennig ddigwyddodd 		
dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Teithiodd Mair a Joseff, y tri gŵr 			
doeth a hyd yn oed y bugeiliaid am amser hir i ddathlu geni Crist. 			
Heddiw rydym am ddilyn ôl eu troed a mynd gyda nhw ar yr un 			
daith hefyd.
		
Ffwrdd a ni…

Sleid 5

		
		
		

Roedd cwpl o’r enw Mair a Joseff.
Aethon nhw ar daith,
yr holl ffordd i Fethlehem

Sleid 6

Pawb:
Ry’ ni’n mynd ar daith
		Taith hirfaith,

Storïwr:
Yr holl ffordd i Fethlehem
		
Mae Cesar am ein cyfri.
Sleid 7 		O na! Rhufeiniaid!
		
Rhufeiniaid tal, dychrynllyd
Sleid 8

Sleid 9

Pawb:

Allwn ni’m neidio drostynt,
Allwn ni’m llithro danynt

Storïwr:
		

O na! Rhaid cerdded rhyngddynt
Step-a-di step, cam wrth gam, step-a-di-step

		
Aethon nhw gyda’i gilydd ar daith,
		Yn fuan roedden nhw am briodi.
		
Ac roedden nhw am fod yn deulu,
		
Gan fod Mair yn disgwyl babi!
Awgrym carol – O dawel ddinas Bethlehem
Gofynnwch i bob Mair a Joseff gerdded o amgylch yr eglwys/capel yn ystod y garol.
5

Sleid 10 Storïwr:

		

Roedd hi’n amser cael y babi,
Ond ble all Mair a Joseff aros?

Sleid 11 Pawb:

Ry’ ni’n mynd ar daith
		Taith hirfaith,

Sleid 12 Storïwr:

Chwilio ymhobman am lety
		
Mae Mair ar fin cael babi.
		O na! – dim gwely!
		
Dim gwely cynnes clyd!

Sleid 13 Pawb:

Does dim llety i ni
		Does dim stafell i ni
Storïwr:
O na! Yng nghanol yr anifeiliaid
		
Î – o, mw, me! Î – o, mw, me!
		(gofynnwch i’r gynulleidfa wneud sŵn anifeiliaid)
		
		
		

Does ‘na ddim lle iddyn nhw yn y llety.
Felly rhwymodd Mair y baban mewn cadachau.
A’i roi i orwedd mewn preseb.

Awgrym carol – I orwedd mewn preseb
Gofynnwch i’r rheiny sydd wedi gwisgo fel anifeiliaid i gerdded o gwmpas yn ystod y garol hon.
Sleid 14 Storïwr:

		
		
		

Ymddangosodd angel i griw o fugeiliaid.
Digwyddodd mewn cae gerllaw.
Dywedodd yr angel wrthynt am y babi.
Felly aeth y bugeiliaid i weld dros eu hunain.

Sleid 15 Pawb:

Ry’ ni’n mynd ar daith
		Taith hirfaith,

Sleid 16 Storïwr:

		
		
		
Sleid 17
Sleid 18 Pawb:

Angel ddaeth i’n gweld ni
Gan sôn am yr Arglwydd Iesu,
Ffwrdd â ni i’w groesawu
At y preseb lle mae’r babi.
O-na! Dom da! Dom dafad drewllyd, budr.
Allwn ni’m hedfan drosto,
Allwn ni’m cropian heibio
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Storïwr:
		
		

O na! Slwtsian drwyddo!
Slwtsh, slop, slwtsio slop (Ych a fi!)
Rhuthrodd pawb at y babi

		
		
		
		

Ac roedd pawb wedi synnu!
Roedd yn union fel dywedodd yr angel
dywedodd yr angel
Felly rhoddodd y bugeiliaid glod i Dduw.

Awgrym carol – Pan oedd bugeiliaid gyda’u praidd
Gofynnwch i’r rheiny sydd wedi gwisgo fel anifeiliaid i gerdded o gwmpas yn ystod y garol hon.
Sleid 19 Storïwr:

		
		
		

Roedd gŵyr doeth wedi gweld seren yn y nen
A’n gwybod fod hyn yn arwydd o eni Brenin newydd.
Felly ar ôl dilyn y seren
Aethant i foli ac addoli. 		

Sleid 20 Pawb:

Ry’ ni’n mynd ar daith
		Taith hirfaith,
Storïwr:
		
		
		

Sleid 21

		

Dilyn Seren Wen
I foli Baban Nen.
Cario llwyth anrhegion
Aur a thus a myrr
O na! Herod!!
Herod creulon, cas

Sleid 22 Pawb:

Allwn ni’m dychwelyd ato,
Allwn ni’m dweud y cyfan wrtho

Sleid 23 Storïwr:

O na! Rhaid gadael ffordd wahanol.
Clipedi-dlop, crwmpeti-crwmp, clipedi-clop!

		

		
Ar ôl y llawenydd o ddarganfod yr Iesu
		
Roedd y gŵyr doeth ar ben eu digon!
		
Felly roedden nhw’n ofalus i beidio dweud wrth y
		Brenin Herod
		
Gan deithio ar lwybr arall adref.
Awgrym carol – Tri ŷm ni o’r Dwyrain draw
Gofynnwch i’r rheiny sydd wedi gwisgo fel gŵr doeth i gerdded o
gwmpas yn ystod y garol hon.
7

Sleid 24 Storïwr:

		
		

Mae wedi bod yn daith hir i Mair a Joseff,
y bugeiliaid ac,
i’r tri gŵr doeth

Sleid 25 Pawb:

Ry’ ni’n mynd ar daith
		Taith hirfaith,

Sleid 26 Storïwr:

Fe welsom rywun spesial
		
Ond pwy ‘te meddech chi?
		
Dwy lygad frown,
		Bochau bach crwn
		
10 o fodiau ciwt
		
Ar ddwy droed fach…

Sleid 27 Pawb:

Dyma Iesu!!

Sleid 28 Storïwr:

Dos – dwed wrth bawb!

		
		

Awn adre’ ffordd wahanol
Clipedi-clop, crwmpeti-crwmp, clipedi-clop.

		
		

Nôl drwy’r dom dafad
Sathru slwtsio, sathru slwtsio.

Sleid 29 		

		

Hwyl fawr wartheg, hwyl fawr ddefaid
Î – o, mw, me! Î – o, mw, me!

		
		

Heibio’r Rhufeiniaid tal
Step-a-di step, cam-wrth-gam, step-a-di step

		

(Adrodd yn arafach gyda mwy o bwyslais ar y geiriau)
Ac adre a ni!

Wyddoch chi,
		
Aeth Iesu ar daith
		Taith hirfaith,
		Yr holl ffordd
		o’r nefoedd
Sleid 31 		
Daeth i lawr i’n byd ni
		
I ddod i’n hachub ni.
		
Am ei fod yn ein caru.
		
Sleid 30
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Sleid 32 		
Sleid 33
Sleid 34
Sleid 35

Sleid 36

Sleid 37

Sleid 38

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Pan oedd yn blentyn roedd yn dysgu pethau’n union fel ni
Ond doedd e byth yn gwneud dim o’i le!
Pan dyfodd yn ddyn gwnaeth bethau anhygoel
fel gwyrthiau a dysgu pobl am Dduw.
Fe wnaeth hyd yn oed ddod â phobl yn ôl o farw i fyw.
Dim ond Duw all wneud hynny!
Ac yna bu farw ar y groes 		
Am ei fod yn ein caru,
ac i’n hachub ni rhag ein pechodau.
Ond wnaeth Iesu ddim aros yn farw.
Nawr mae’n fyw eto!
Mae ei stori’n parhau!

Aeth Iesu ar daith.
		Y daith orau erioed!

Y DIWEDD

Darnau ychwanegol
Storïwr/Arweinydd y gwasanaeth
Nawr eich bod wedi cyrraedd diwedd y sgript gallwch orffen y gwasanaeth yma
neu barhau gyda rhywbeth ychwanegol. Dyma rai awgrymiadau:
•

Sgwrs fer am wir ystyr y Nadolig

•

Gweddi dros bobl yma gartref ac ar draws y byd dros yr Ŵyl.

•

Rhannu gwaith Cymdeithas y Beibl gan ddefnyddio’r adnoddau ar ein
gwefan neu gynnal casgliad ar gyfer gwaith y Beibl ar draws y byd – am fwy o
wybodaeth ewch i biblesociety.org.uk/christmasappeal17.

Diweddglo
Storïwr/Arweinydd y gwasanaeth
Diolch i bawb am ddod i’r gwasanaeth heddiw. Rwy’ wir yn gobeithio eich bod
wedi mwynhau dilyn ôl troed y daith orau erioed!
(Cyfle i sôn wrth bobl am unrhyw weithgareddau Nadoligaidd eraill sy’n mynd ymlaen
neu unrhyw gyhoeddiadau…)
Gweddi i gloi
O Dduw
Diolch i ti am anfon dy fab ar daith o’r nefoedd i’r ddaear i ddangos dy gariad tuag
atom, fel ein bod yn gallu dod yn ffrind i ti. Diolch fod ei neges o obaith, llawenydd
a heddwch ar gyfer pawb.
Gweddïwn y byddi di’n helpu pobl i ddeall gobaith, llawenydd a heddwch y
Nadolig hwn, yn enwedig y rheiny mewn angen.
Amen.

Diwedd

Diolch am gymryd rhan yn ein Drama’r Geni 2017!
Ry’ ni wir yn gobeithio i chi fwynhau eich gwasanaeth.
Am fwy o adnoddau i chi a’ch eglwys ewch i :
biblesociety.org.uk/resources
Neu os hoffech fwy o adnoddau Nadolig ewch i:
biblesociety.org.uk/christmas
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Yng Nghymdeithas y Beibl ry’ ni’n credu fod y Beibl yn gallu ysgogi arfer da o
amgylch y byd. Gan weithio ar draws Affrica, Tsieina a’r Dwyrain Canol – llefydd
ble mae twf Cristnogaeth ar ei gyflymaf – ry’ ni’n cyfieithu, dosbarthu a helpu pobl
uniaethu a deall y Beibl. Ry’ ni hefyd yn cefnogi ei le mewn cymdeithas fel nad yw
ei ddoethineb, ysbrydoliaeth a’i berthnasedd yn cael ei golli.
Yng Nghymru, er bod y Beibl ar gael yn hawdd, anaml y bydd yn cael yn ei
ddarllen. Yma ry’ ni’n cyflwyno storïau arbennig y Beibl i genhedlaeth newydd
ac yn helpu pobl ymgysylltu â’r Beibl yn well fel ei fod yn parhau i lywio ein
cymunedau.
Cafodd Cymdeithas y Beibl ei sefydlu dros 200 mlynedd yn ôl gan grŵp o bobl
angerddol oedd y credu y dylai gair Duw gael ei rannu ledled y byd a ry’ ni wedi
cael ein cynnal gan ymroddiad miloedd o gefnogwyr – pobl fel chi – sydd wedi
ymuno â’n cenhadaeth i ddod â’r Beibl yn fyw.
Mae popeth ry’n ni’n neud yn cael ei wthio gan un argyhoeddiad: pan fydd pobl yn
ymgysylltu â’r Beibl gall fywydau newid, er gwell. Felly os yw’r Beibl wedi gwneud
gwahaniaeth yn eich bywyd chi, ymunwch â ni drwy weddi a chefnogwch ein
gwaith i ddod â’r Beibl yn fyw dros y byd.
cymdeithasybeibl.cymru
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