
BIBELDRAMA
Brug en fortæller og og fem skuespillere (Josva, 
fire præster, Rahab). 

Rekvisitter
Sværd, skjold og kappe til Josva, kapper til  
præsterne. En flyttekasse, der er malet brun / 
eller en skattekiste som pagtens ark.  
Tørklæde til Rahab. 
Hele folket - alle børnene kan gå på stedet, når 
der gås rundt om muren.  
Skilt med nøglesætningen.
  
Bibelhenvisning 
Josvabogen 3,14-17 og 5,13 - 6,27  

Tre gange i historien stoppes fortællingen ved at 
skiltet med nøglesætningen vises, og  
skuespillerne stivner. På dette tidspunkt forklarer 
fortælleren, hvad historien kan betyde for  
børnene:

Første gang (forklaring af nøglesætning):  
Josva møder Gud. Josva havde gået og kigget 
på Jerikos mure. Han vidste, at Gud havde lovet 
dem landet, men hvordan skulle de dog indtage 
byen /landet.  
Forklar, at selv når alt ser umuligt ud, kan Gud 
hjælpe (hold skiltet med nøglesætningen op).  
Forklar, hvad det betyder, at Gud kan hjælpe, 
og hvorfor han kan det. Det så umuligt ud, men 
selvom det så umuligt ud, havde Gud en plan, 
som han delte med Josva. 

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Gud kan hjælpe – selv når alt ser umuligt ud.

VELKOMST
Uddel rytmeinstrument og evt. navneskilt til alle 
børn.

SANG
Syng tre sange med børnene.

HUSKEVERS
Josvabogen 1,9  

Download planche og forklaring på  
børnogtro.dk/hjælp under ”Bibelvers”.
Hvis børnene har lært verset tidligere, kan du  
forberede en måde at repetere det på.

BYGGELEG
Hvem kan ”bygge”? 
Der skal bygges en mur ud af engangskrus. Muren 
skal være så høj som muligt. Der vælges tre hold 
med tre på hver. Hvert hold får 30 engangskrus, og 
så skal der stables. Det hold der på tre minutter har 
bygget den højeste mur, har vundet. 

SNØRELEG
Hvem spiser hurtigst? 
Brug en pose sliksnørebånd. Vælg fem mindre 
børn, der hver får et snørebånd. Børnene skal tage 
den ene ende af snørebåndet i munden og spise 
snørebåndet med hænderne på ryggen. Det barn, 
der først har spist sit snørebånd, har vundet. Legen 
kan gentages med fem større børn. 

SNACK
Del en snack og noget at drikke ud.

DUKKETEATER
GPS 29, del 1
Manuskripter og lydfiler med indtalte stemmer kan 
købes på børnogtro.dk/shop under  
”GPS-materialer”. (Molly & Viggo gennem hele  
Bibelen).
Manuskripter kan også downloades på  
børnogtro.dk/hjælp.

Jeriko erobres



Anden gang (hverdagseksempel):  
Jerikos mure falder. Alle mennesker både uden 
for og inden for muren, var vidner til noget gan-
ske utroligt, som så ganske umuligt ud, men som 
Gud gjorde. Murene væltede og byen kunne ind-
tages. De havde gjort det Gud havde bedt dem 
om. Selvom det så ganske umuligt ud, hjalp Gud. 
Historiefortæller: Find et eksempel fra dit eget 
liv, hvor en situation / et problem kunne virke 
som en mur. Hvordan det så ganske umuligt ud, 
men hvordan Gud hjalp. Selv når alt ser umuligt 
ud, kan Gud hjælpe, og han ønsker at hjælpe.  

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Næste gang du står over for en  
situation som ser ganske umulig ud, så bed Gud 
om at hjælpe dig.  
Rabab stolede på, at Gud ville redde hende og 
hendes familie. Den røde snor gjorde, at de blev 
reddet, som de var blevet lovet.  
Bed Gud om at hjælpe dig med det, som er 
svært. Bed ham om at give dig en idé / en løs-
ning på det, som er svært. Det kan være du ikke 
er så glad for den, du sidder ved siden af i sko-
len. Bed Gud om at hjælpe med, at du ikke bliver 
irriteret på personen og kan slappe i timen, selv-
om det føles umuligt. Intet er muligt for Gud.  
 
(Lad skuespillerene sætte sig ned og fortsæt  
programmet.) 

JERIKOMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du er Rahab, og du 
står og kigger på alle de mennesker, som går rundt
om muren. Du står og tænker: ”Hvordan skal det 
her dog gå? Gad vide, om de har husket, at de har
lovet at redde dig og din familie?”  
Tænk på en svær situation – måske den i skolen el-
ler noget andet. Det er svært at se en løsning, men 
du ønsker at vende det dårlige til noget godt. Lige 
som Rahab hang det røde reb ud, og stolede på, at 
Gud ville hjælpe, kan du også bede Gud om at hjæl-
pe dig med at vende det trælse til det gode. Bed 
Gud, om at give dig en idé/løsning på situationen 
og om at give dig mod til at gøre det, du skal.Sig tak 
og tro på at Gud kan hjælpe, selv når alt ser
umuligt ud.

(Giv tid til ro og slut derefter af med en bøn.)

QUIZ
Løvequiz. Konkurrence om, hvad børnene kan 
huske.
Download på børnogtro.dk/hjælp.

Hvis der er ekstra tid, kan det være en god idé at 
lade børnene gå ud i (aldersopdelte) grupper og 
snakke om, hvad de har lært i dag. 

Man kan også have forskellige aktiviteter, som bør-
nene frit kan vælge mellem f.eks. perleværksted 
(perlekæder eller perleplader), LEGO, tegneværk-
sted eller en kreativ aktivitet, som evt. passer til 
dagens historie el. huskevers. 

Det kan, f.eks. være minibibelvers med dagens 
huskevers, som børnene kan  farvelægge og tage 
med hjem (download gratis på børnogtro.dk/hjælp 
under ”Bibelvers”).


