
BIBELDRAMA
Brug en fortæller og nogle skuespillere (Josef, 
brødre, mundskænk, Farao, vismænd, diverse 
folk)

Rekvisitter 
Josefs kappe, penge, pose til penge, fint glas til 
mundskænken, diverse udklædning. Evt. lidt 
guldstof til Faraos dragt. Kongekrone eller lig-
nende. Korn i små poser (feks. perlerug eller lig-
nende). Skilt med nøglesætningen.

Bibelhenvisning 
Første Mosebog 41 

Fortæl historien om Josef fra Første Mosebog 
41. Hvis I har fulgt undervisningsplanen, kan der 
også bruges lidt tid på at repetere, hvad børnene 
evt. har hørt om Josef i de tidligere uger (kapitel 
37, 39 og 40). 
 
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):  
Josef er blevet solgt som slave og arbejder rigtig 
hårdt. Har Gud glemt ham? Nej, Gud glemmer os 
aldrig. Forklar, at Gud altid tænker på os og øn-
sker det bedste for os. Selv når der sker  
noget dårligt, så holder Gud øje med os og  
ønsker at hjælpe os. Vi må ikke give op og gøre 
noget dumt. Vi må bede ham om at vise os, at 
han er med os.

BØRNEEVENT

NØGLESÆTNING
Gud ved alt.

VELKOMST
Medhjælpere giver alle børn et rytmeinstrument 
og evt. et navneskilt.

SANG
Syng tre sange med børnene.

GÆTTELEG
Børnene i salen skal gætte, hvad tre børn på  
scenen forestiller. Skift evt. børnene ud efter fem 
rigtige gæt, så flere får lov til at prøve. Lav evt. en 
forbindelse til huskeverset ved at lade børnene 
gætte følelser.

 
HUSKEVERS
Matthæusevangeliet 28,20  

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

SNACK
Del en snack og noget at drikke ud.

DUKKETEATER 
GPS 15, 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.

Josef



Anden gang (hverdagseksempel):  
Josef bliver smidt i fængsel men vælger at være 
en god fange, der hjælper de andre. Vi kan også 
vælge at gøre gode ting, når det går os dårligt.  
 
Find et eksempel fra dit eget – eller fra nogle 
børns - liv om, hvordan du/de valgte at blive ved 
med at gøre det rigtige, selvom der skete noget 
dårligt. 

Tredje gang (praktisk anvendelse i børnenes 
hverdag): Josef fortæller Farao, at det er Gud, 
der tolker drømme og ikke ham selv. Vi kan 
også vælge at stole på Gud hver dag. Fortæl 
børnene hvor vigtigt det er at have Gud med i 
alle dage. Fortæl dem, hvordan de kan bede til 
Gud både når der sker gode og dårlige ting.. 

(Afslut historien og lad skuespillerene sætte sig 
ned og fortsæt programmet.)

 
JOSEFMEDITATION
Luk øjnene og forestil dig, at du kommer ind i 
fængslet hos Josef for at besøge ham. Han har 
snavset tøj på og et sår på knæet. Han sidder og 
beder til Gud. Han beder Gud om at hjælpe sig med 
at huske på ham. Du sætter dig ned ved siden af 
ham og beder med. Måske er der noget, du er ked 
af eller ikke forstår. Fortæl det bare til Gud. (Stil-
hed.) Så sidder du bare helt stille og venter på Gud. 

Pludselig kan du mærke, at han fylder hele rum-
met op. Du kan ikke se ham, men han er der. Han 
gør dig helt rolig i hjertet. Han fortæller dig, at han 
er med dig alle dage – både de gode og de dårlige. 
Han skal nok hjælpe dig med at klare det. Det bliver 
du rigtig glad for at høre. 

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

QUIZ 
Ballonquiz.  
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”).


