
  

GPS 19: Moses går til Farao 

 

Dramatisering 
 
Idéen er at dramatisere teksten som en slags leg. Man deler rollerne ud mellem børnene og 

giver dem et stykke tøj eller en rekvisit, der viser, hvem de er. Herefter begynder en af 

lederne at genfortælle teksten. (Gerne den leder, som også har gennemgået teksten for 

børnene.) Og så er det børnene selv, der skal finde ud af, hvordan de vil dramatisere historien, 

mens den fortælles. Når lederen f.eks. fortæller, at Moses gik, så begynder det barn, som 

spiller Moses at gå. Hvis børnene ikke selv kan finde på, hvad de skal gøre, så kom med nogle 

forslag og hjælp dem lidt i gang. Mindre børn kan også være med til denne form for 

dramatisering. 

Her er et forslag til personer og rekvisitter: 

 

 
Personer:       Moses 

                         Aron 

      Farao 

      Israelitter (resten af børnene) 

Rekvisitter:      En kæp og en hvid handske til  Moses. 

Et guldfarvet bånd/tørklæde til at binde om 

Faraos hoved som en ægyptisk krone. 

Tørklæder til alle israelitterne til at binde 

om skuldrene som kapper/jakker. 

Evt. en masse klæd-ud-tøj så børnene selv 

kan finde noget mere tøj,  der passer til 

deres rolle. 

 

Hvis man har god tid, og børnene synes det er sjovt, kan man bytte roller og spille stykket flere 

gange. Man kan også prøve at lade én af de større børn være fortæller.  

 

Genfortæl meget gerne frit – men selvfølgelig uden at lave om på historien.  

 

Her er et forslag til, hvordan genfortællingen kunne være, og hvordan man kan hjælpe børnene i 

gang: 

 

For flere tusinde år siden holdt den ægyptiske konge, Farao, israelitterne som slaver i Ægypten. 

(”Farao” lader som om, han sidder på sin trone. ”Israelitterne” lader som om, de arbejder hårdt.) 

Gud havde lovet, at han ville befri dem fra slaveriet og føre dem ud af Ægypten. Der var nok 

mange af israelitterne, der mente, at Gud havde glemt dem og ikke ville holde, hvad han havde 

lovet, men Gud holder altid, hvad han lover. Gud havde en plan.  

Gud sagde til Moses, at han skulle tage tilbage til Ægypten, og at han ville møde sin bror Aron på 

vejen. Derfor gik han af sted. (”Moses” går fra et andet sted hen imod ”Farao” og ”israelitterne”.) 

Gud sagde til Aron, at han skulle gå Moses i møde ude i ørkenen. Derfor gik Aron også af sted. 

(”Aron” går af sted hen imod ”Moses”.) Moses og Aron mødtes midt i ørkenen og gav hinanden et 

kæmpe knus. (”Moses” og ”Aron” giver hinanden et knus.)  

 



 

Moses fortalte Aron om den store opgave, Gud havde givet dem, og om de mirakler, han skulle 

gøre med sin stav og med sin hånd. (”Moses” fortæller uden lyd, ”Aron” lytter.) Mon Gud ville 

være med dem? Moses og Aron måtte virkelig tro på, at Gud ville holde, hvad han havde lovet. 

De gik af sted til Ægypten. (”Moses” og ”Aron” går hen til ”israelitterne”.) Da de kom til 

Ægypten kaldte de israelitterne sammen. (”Israelitterne” samler sig om ”Moses” og ”Aron”.) 

Aron sagde: ”Gud vil føre jer ud af Ægypten til et godt land med masser af mad!” (”Aron” lader 

som om, han taler til ”israelitterne”.) 

Moses kastede sin stav, så den blev til en slange og greb den i 

halen, så den blev til en stav igen. Derefter tog han sin hånd ind 

under sin jakke, og den blev hvid af spedalskhed. Igen stak han 

hånden ind under jakken, og den blev rask igen. (”Moses” kaster 

sin stav, ”israelitterne bliver forundrede/forskrækkede, ”Moses” 

fortsætter med at udføre det andet mirakel, hvor han tager den 

hvide handske på for at illustrere spedalskhed.) 

 

Da israelitterne så og hørte Moses og Aron, troede de på, at Gud virkelig ville befri dem fra 

deres slaveri, og de begyndte at prise Gud. (”Israelitterne” beder til Gud, falder på knæ, 

klapper i hænderne m.m.) 

Nu gik Moses og Aron op til Farao. (”Moses” og ”Aron” går hen til ”Farao”.) Mon han ville tro på 

dem? Aron sagde til Farao, at Gud havde sagt, at han skulle lade israelitterne gå. (”Aron” taler 

til ”Farao”.) Men Farao blev vred og ville overhovedet ikke høre på dem. (”Farao” skælder 

”Moses” og ”Aron” ud.) I stedet satte han israelitterne til at arbejde endnu hårdere. (”Farao” 

siger til ”israelitterne”, at de skal arbejde hårdere.) Israelitterne knoklede. (”Israelitterne” 

arbejder hårdt  og ser ud som om, de har det slemt.) De blev sure på Moses og sagde, at det 

var hans skyld, at de skulle arbejde så meget. (”Israelitterne” går hen til ”Moses” og skælder 

ham ud.) De troede ikke længere på, at Gud ville befri dem. 

Nu var Moses helt fortvivlet og bad til Gud. (”Moses” ser fortvivlet ud, folder hænderne og 

beder til Gud.) Gud fortalte ham, at han virkelig ville befri Israelitterne, sådan som han havde 

lovet. Det måtte Moses og israelitterne tro på. (”Moses” holder op med at være fortvivlet og 

ser glad ud.) 

Og når Gud lover noget, kan man altid tro på, at det vil ske, selvom det ser umuligt ud. Gud 

holder altid, hvad han lover. 
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