
 

 

GPS 29:Jeriko erobres  

 

Drama 

 

Dette dramastykke udspiller sig samtidig med, at en af lederne læser den følgende historie op. 

Inden historien starter, deles børnene i tre grupper: Israelitterne, præsterne og muren. 

De børn, der er Jerikos mur, stiller sig skulder ved skulder med ansigterne udad i en cirkel. 

Israelitterne og præsterne stiller sig over i et hjørne. 

 

Fortæller: 

Det var endnu en varm dag, og israelitterne kom gående. Det gik langsomt fremad, for det var hårdt 

at vandre i ørkenens sand (israelitterne og præster vandrer langsomt af sted). 

Ude i det fjerne kunne israelitterne skimte den store by, Jeriko (israelitterne og præsterne sætter 

hænderne spejdende op over øjnene). 

De må have være bange og tænkt: ”Hvordan skal vi dog nogensinde vinde over sådan en stærk by?” 

(israelitterne og præsterne ryster i knæene). 

Men Josva havde fået en mærkelig besked fra Gud. Hele folket skulle vandre rundt om Jeriko i syv 

dage. (israelitterne og præsterne begynder at gå rundt om muren). 

En runde hver dag de første seks dage. Præsterne skulle blæse i deres trompeter (præsterne blæser 

i usynlige trompeter og laver lyde til). 

Men resten af folket skulle være stille – helt stille (Israelitterne sætter deres pegefinger for 

munden, og lister videre.) 

 

Sådan gik de rundt om Jeriko i seks dage. 

Måske kiggede folk i byen ud gennem vinduerne i muren. Måske grinede de af israelitterne (Børnene i 

muren griner uden lyd.) 

Gud gav Jerikos indbyggere tid til at overgive sig. De kunne vælge at blive en del af Guds folk, men de 

valgte at blive ved med at leve i deres onde by (muren vender hovederne væk fra israelitterne). 

 

Den syvende dag var anderledes. På denne dag skulle Guds folk gå syv gange rundt om Jeriko. Første 

gang, anden gang, tredje gang, fjerde, femte og sjette gang (israelitterne og præsterne tæller på 

deres fingre fra 1-6). 

Den syvende gang var anderledes. Josva bad præsterne om at blæse i deres trompeter (præsterne 

blæser igen). 

Og han bad israelitterne om at råbe så højt, de kunne (israelitterne råber). 

 

Og så skete miraklet. Gud gjorde noget, som kun han kunne gøre. Murene begyndte at ryste (Muren 

ryster).  

Måske svajede den fra side til side (muren svajer). 

Og lige pludselig faldt muren sammen (muren falder ned på jorden). 

Guds folk havde vundet, fordi de havde gjort præcis, som Gud havde sagt, at de skulle gøre 

(israelitterne og præsterne jubler). 

 

Den dag viste Gud, at han er den stærkeste. Han kunne hjælpe dengang, og han kan hjælpe i dag! 
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