
GPS 66: Palmesøndag 

Drama: Jesus er konge 

 

Idéen er at lave et lille dramastykke, som børnene hurtigt kan lære. 

Hvis man ønsker det, kan stykket vises palmesøndag til en gudstjeneste eller ved en 

forældreaften. 

 

Personer: Fortæller (enten en voksen eller en af de ældste børn) 

Den første gruppe børn (2-3 stk.) 

 En budbringer 

 Jesus 

 Den anden gruppe børn (resten af børnene) 

  

 

Rekvisitter: Store tørklæder bundet på arabisk vis på børnenes hoveder med bånd. 

   Æsel (lavet af et kosteskaft og et karton-æselhoved med manke) 

   Palmegrene (lavet af kviste med blade eller af karton) 

 

Fortæller: ”I Israel havde man i mange år haft konger. 

Nogle konger havde været onde – og andre konger havde 

været gode. Men i alle disse år havde man ventet på, at Gud 

skulle sende en konge fra Himlen. Denne konge skulle være 

god, kærlig og retfærdig. Det havde Gud lovet. Men årene 

gik, og måske var nogle begyndt at tænke over, om Gud 

virkelig ville holde, hvad han havde lovet.” 

Lad den første gruppe børn komme ind på scenen, mens de mimer, at de taler 

sammen (altså uden lyd). Lad dem pege på himlen, trække på skuldrene etc. for 

at illustrere samtalen. 

Fortæller: ”Men en dag skete der noget!” 

Lad budbringeren løbe ind til den første gruppe børn og råbe: ”Han kommer, han 

kommer!” 

Den første gruppe børn: ”Hvem kommer?” 

Budbringeren: ”Kongen kommer! Guds kongesøn! De kalder ham Jesus!” 

Fortæller: ”Og ganske rigtigt: Der kom han! Ridende ind i byen Jerusalem.” 

Lad det barn, der spiller Jesus komme ridende ind på æslet. 

Fortæller: ”Folk jublede – her kom han endeligt: Kongen, der skulle hjælpe dem med 

alle deres problemer. ” 

Lad den anden gruppe børn komme glade ind på scenen, løfte hænderne m.m. for 

at vise glæde – dog uden lyd. 

Fortæller: ”Folk kastede tøj ned foran Jesus.” 
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Lad den anden gruppe børn tage deres hovedtørklæder 

af og kaste dem ned foran den ridende Jesus. 

Fortæller: ”Nogle brækkede endda grene af 

palmetræerne, viftede med dem og jublede.” 

Lad den anden gruppe tage grenene frem og vifte 

etc. med dem. 

Fortæller: ”Men det var ikke alle, der var glade!” 

Lad den første gruppe børn træde lidt frem med 

armene over kors eller eftertænksomme. 

Fortæller: ”Der var nogle, som ikke kunne forstå det: 

Hvordan kunne Jesus være konge? Han kom jo bare ridende på et æsel. 

Han lignede ikke nogen konge. Han så helt almindelig ud! 

Disse mennesker havde slet ikke forstået, at Jesus ikke var kommet for 

at være en almindelig konge, der skulle sidde på en trone. Nej, han var kommet for at 

være konge over menneskenes hjerter. Han ønskede at hjælpe dem. Han ønskede, at 

de skulle invitere ham ind i deres hjerter og bede ham om tilgivelse for de forkerte 

ting, de havde gjort. Han ville give dem kærlighed og fred i deres hjerter. Men det 

forstod disse mennesker ikke.” 

Den første gruppe står lidt og kigger sure/eftertænksomme. Går derefter 

hovedrystende væk fra scenen. 

Fortæller: Men heldigvis var der nogle, der jublede over Jesus. Måske forstod de 

heller ikke endnu, at Jesus ønskede at være konge over deres hjerter. Men de 

forstod i hvert fald, at Jesus var noget særligt. Han var en konge. Han var Guds søn. 

Lad Jesus ride over scenen med de glade børn efter sig. Lad alle forsvinde ud. 

 

Slut eventuelt stykket med, at alle børn kommer ind og 

synger en sang, der passer til stykket. Det kunne f.eks. 

være sangen ”Kast palmegrene” fra CD’en Smil, som bl.a. 

forhandles af Evangelisk Børnemission. Det kunne også være 

sangen ”Hosianna – kongen kommer ind” af Børudgjengen. 

 

 

Idé: Dorthe Lykke Jensen 
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