
GPS 36: David og Mefiboshet 
 

Drama 

 

Personer: 

Fortæller (en voksen eller en af de større børn) 

Mefiboshet 

Plejemor 

Tjenere 

David 

 

Rekvisitter: 

Stole til Davids trone og til at sidde på, når de spiser 

Evt. krykker 

 

Fortæller: Der var engang en lille dreng på fem år. Hans far var kronprinsen Jonathan og 

hans farfar var Kong Saul. Mefiboshet havde en plejemor, der passede ham. (Moderen og 

Mefiboshet leger sammen. Der går nogle tjenere i baggrunden og gør rent.) En dag lagde 

Mefiboshet mærke til, at hans plejemor var nervøs. 

Mefiboshet: Hvorfor er du bange, mor? 

Plejemor: Det er fordi din far og farfar er i krig. Jeg håber, at det går godt! 

Fortæller: Men pludselig skete der noget. (En tjener kommer løbende ind.) 

Tjener: Kong Saul og Jonathan er døde. Flygt alle sammen, inden vi også bliver slået ihjel! 

(Alle tjenerne flygter.) 

Mefiboshet: Er min far død? 

Plejemor: Skynd dig, vi må væk. (Hun hiver i Mefiboshet, der pludselig falder og græder.) Åh, 

nej, jeg tror, at dine fødder er brækkede. Kom og hjælp mig en eller anden. (Tjenerne 

kommer ind igen og sammen løfter de Mefiboshet og bærer ham ud af scenen, mens de kigger 

sig nervøst omkring.) 

Fortæller: Mefiboshet brækkede sine fødder, og da knoglerne voksede sammen igen, var han 

lam i begge fødder. (Mefiboshet kommer ind på scenen med to krykker – eller ved hjælp af 

plejemoderen.) 

Plejemor: Vi må altid gemme os. Ingen må vide, at du er barnebarn af Kong Saul! 

Mefiboshet: Hvorfor ikke? 

Plejemor: Nu er der en ny konge i landet. Hvis han hører, at du lever, så vil han slå dig ihjel. 

Fortæller: Ja, sådan var det dengang. Det var helt normalt, at en ny konge slog hele den 

gamle kongefamilie ihjel, så man kunne være sikker på, at de ikke pludselig en dag kom og slog 

den nye konge ihjel, så en af dem kunne blive konge. (Mefiboshet  og plejemoderen forlader 

scenen. David kommer ind og sætter sig på sin trone.) Den nye konge var David, og han havde 

travlt med mange ting. (David kommanderer til højre og venstre, tjenere bukker og går af 

sted for at adlyde hans ordrer.) Årene gik. En gang imellem tænkte David på sin bedste ven, 

Jonathan, som nu var død. (David sidder trist og tænker. Han sukker dybt og tørrer en tåre 

væk.) Pludselig en dag kom han i tanke om noget. 

David: Hovsa! Jonathan og jeg lovede jo hinanden, at vi altid ville passe på hinandens familier. 

Tjener! (En tjener kommer ind.) Er der nogen tilbage af Jonathans familie? 
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Tjener: Ja, Jonathans søn Mefiboshet lever. Han er lam i begge fødder. 

David: Hent ham! 

(Tjeneren går og kommer tilbage med Mefiboshet, der kaster sig ned for Davids fødder.) 

David: Du skal ikke være bange. Min bedste ven i hele verden var din far Jonathan, og derfor 

vil jeg være god ved dig! 

Fortæller: Og sådan gik det til, at Mefiboshet fik en masse huse og marker. Han fik også en 

masse tjenere, der skulle hjælpe ham og dyrke hans marker. David sagde til Mefiboshet, at 

fra nu af skulle de spise sammen hver dag. (Mefiboshet og David skåler med hinanden og 

spiser sammen.) Fra den dag af elskede Mefiboshet David over alt på jorden! (De giver 

hinanden et knus.)  

Det, David gjorde, var faktisk, at han gjorde Mefiboshet til en del af sin egen familie, og det 

skal få os til at tænke på, at når vi tror på Jesus, så bliver vi også en del af Guds familie. En 

dag skal vi op Himlen og sidde til bords og hygge os med Gud og med alle de andre i Guds 

familie. 

 

Idé: Dorthe Lykke Jensen 
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