
 

GPS 1: Skabelsen 1 

Musikdrama 

 

Rekvisitter: 

Et stykke ”boblende” klassisk musik. F.eks. det første nummer i Walt Disneys 

”Fantasia” eller ”En skærsommernatsdrøm” af Mendelsohn. Begge kan lånes på 

biblioteket. 

 

Idéen er, at børnene mimer skabelsen til musik, mens lederen læser op fra teksten 

herunder. Børnene skal altså forestille sig at være planter, vand, dyr m.m., 

efterhånden som disse nævnes. Husk at have pauser i oplæsningen, så børnene får tid 

til at udtrykke sig. 

Børnene skal naturligvis ikke udtrykke alt det, de hører, men blot lidt fra hvert 

afsnit. Mange børn vil have nemt ved at dramatisere, men hvis børnene ikke er vant til 

denne udtryksform, kan det være en fordel at lade en voksen dramatisere sammen 

med dem, så der er en, de kan inspireres af. Den voksne må dog ikke styre så meget, 

at børnenes frie idéer ikke kan komme til udtryk. 

 

Hvis børnenes udfoldelser er meget kreative, kan man vælge at øve stykket nogle 

gange og forfine det lidt til brug for en forældreaften.   

 

Teksten herunder er bygget op, så den passer til ”Fantasia.” Oplæsningen følger 

musikken. Det er en god idé at afprøve oplæsningen sammen med musikken, inden 

selve klubben.  

  

Skabelsen 

Forslag til drama: Oplæsningstekst: 

  

Tid: 0:00-0:45 Børnene ligger sammenkrøbede på gulvet 

I dette afsnit kan (Læs dette første afsnit ekstra langsomt)  

børnene f.eks.  I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var helt 

rejse sig langsomt tom og mørk. Der var ingenting på den. (Pause.) Men Gud var  

op og derefter  der, og hans ånd svævede over de mørke vande, der lå rundt 

svæve omkring lige- om jorden. (Pause.) Gud så jorden, og han fik lyst til at skabe  

som Guds Ånd. noget smukt. Han fik lyst til at fylde jorden med ting, han 

kunne lide. 
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Tid: 0:45-1:15 Derfor sagde Gud, at der skulle være lys, og der kom lys! 

Her kan børnene Lyset strømmede frem. Det væltede ud over det hele. Selv i 

f.eks. være lys- de aller-mørkeste kroge kunne lyset trænge ind. Det var vel 

stråler, der blafrer, nok en vidunderlig ting, Gud havde skabt, og han var glad for  

skinner og søger ind lyset.  

i alle hjørner. Da lyset havde skinnet, blev det mørkt igen, og Gud kaldte 

lyset for ”dag”, og mørket for ”nat.” Dette var den første dag 

nogensinde! 

 

Tid: 1:15-1:50 Så sagde Gud, at alt det vand, der lå rundt om jorden, skulle  

Her kan børnene  dele sig, så der blev forskel på himlen og på jorden. Og sådan  

f.eks. være bølger, skete det. Vandet delte sig. (Pause.) Noget af det blev på  

der vælter omkring jorden, og noget af det lagde sig op i himlen og blev til skyer.  

med stor kraft. Nu var den anden dag i verdens historie gået. 

 

Tid: 1:50-2:20 Men Gud ville gerne gøre mere ved vandet. Derfor sagde han,  

Her kan børnene  at alt det vand, der lå rundt om jorden, skulle løbe sammen, så  

være boblende  det ikke fyldte det hele. Og sådan skete det. Vandet begyndte  

dråber, der flyder at løbe. Det strømmede, boblede og brusede. Det samlede sig i  

omkring. floder, der løb videre ned i søer og endte i havet. Og så kom 

det tørre land til syne. Gud kaldte det tørre land for ”jord” og 

vandet kaldte han for ”hav”. 

 

Tid: 2:20-3:00 Men Gud ville gerne gøre mere. Derfor bestemte han sig for  

Børnene kan være  at skabe græs, planter og træer. Og sådan blev det. Græs  

planter m.m., der begyndte at pible frem. Blomster begyndte at spire.  

vokser op helt nede Grøntsager begyndte at vokse. Buske begyndte at gro, og  

fra jorden eller  frugttræerne strakte sig højere og højere mod himlen.  

f.eks. træer, der  (Pause.) Der var farver over det hele. Hvor var Gud glad. 

svajer i vinden. Alt det, han havde skabt, var så smukt. 

 Og sådan gik den tredje dag i verdens historie. 

  

 

Tid: 3:00-3:40 Så skete der noget fantastisk.  

Børnene kan gå  Gud skabte solen, månen og alle stjernerne. Han satte  

rundt og ”skinne” dem alle sammen der, hvor han aller-helst ville have dem på  

eller ”blinke” med himlen. Han satte dem, så de kunne bevæge sig hver eneste  

deres arme. dag i et helt bestemt mønster uden at støde ind i hinanden. 

(Pause.) Hvor var det smukt! Den store sol lyste om dagen, og 
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når det blev aften, gik solen væk, og månen og alle de små 

blinkende stjerner kom frem. Hvor var Gud glad.  

Den fjerde dag var nu gået. 

 

Tid: 3.40-3:58 Nu skulle der til at ske noget spændende! Gud begyndte at  

Børnene kan gøre skabe de store havdyr. Han skabte alle hvalerne, delfinerne og  

sig store/runde som hajerne. De svømmede, pjattede og pjaskede i alt det dejlige  

hvaler eller hoppe  vand, Gud havde givet dem. 

op og ned som  

delfiner.  

 

Tid: 3.58-5:10 Men Gud ville gerne skabe flere dyr i vandet. Der var slet ikke  

Børnene kan  nok endnu. Han skabte alle fiskene: torsken, rødspætten,  

”svømme” omkring. guldfisken, flyvefisken og alle de andre. Og nøj, hvor de 

svømmede. De bugtede sig gennem det rene vand. De slog smut 

med halen og piskede af sted. De svømmede helt ned på 

bunden for at mærke det bløde sand og helt op i 

vandoverfladen for at pjaske med halen. 

Børnene kan baske  Men det var ikke nok! Der skulle være endnu flere dyr. Der  

med armene som skulle være fugle! Store fugle og små fugle. Der skulle være  

vinger. ørne, der kunne flyve højt og længe. Og kolibrier, der kunne 

flyve så hurtigt, at de stod helt stille i luften. Der skulle være 

smukke fugle med masser af farver. Og larmende fugle, der 

kunne skræppe. Der skulle være papegøjer og undulater. 

Strudse og spætter. Ænder og kalkuner. Og mange, mange 

flere. De fløj omkring. Baskede med vingerne. Styrtdykkede 

mod havet. Satte sig på en gren og fløjtede smukke melodier. 

Og to af dem fløj af sted for at bygge verdens første rede i 

en smuk grøn busk.  

Og sådan gik den femte dag. Gud var glad for alle de mange 

fisk og fugle. 

 

Tid: 5:10-5:50 Men Gud havde mere, han gerne ville skabe! Han ville også have  

Børnene kan mime  alle mulige andre slags dyr! Han skabte aber, giraffer,  

forskellige dyr alt dinosaurusser, ræve, elefanter og løver. Han skabte køer og  

efter interesse. grise, får og geder. Han skabte krybdyr: krokodiller, øgler, 

skorpioner og firben. Og alle de andre! Dyrene var glade, og 

ingen af dem var onde eller farlige. Løven kunne brøle, men den 

var stadig venner med lammet. Og krokodillen kunne klapre 

med sine store tænder uden at gøre aben spor bange! Nøj, 

side 3 af 4 

  Børn & Tro – www.børnogtro.dk 



hvor dyrene havde det sjovt. De sparkede højt i luften. Nogle 

af dem løb om kap, og andre kravlede op i træerne. 

 

Tid: 5:50-7:40 Men der var mere endnu. Gud ville skabe det allerbedste! Han  

Børnene kan lægge ville skabe mennesket. Og lige så langsomt gik han i gang. Han  

sig ned og langsomt tog noget ler fra jorden og formede mennesket stille og roligt.  

”vågne”. Herefter Han blæste livets ånde ind i mennesket og rejste det op.  

gå nysgerrigt om- Mennesket begyndte at bevæge sig. Det åbnede øjnene og  

kring og føle/smage drejede hovedet. Det bevægede armene og sparkede lidt med  

på usynlige ting. benene. Så begyndte det at gå. Hvor var det spændende. (Lang 

pause.) Gud skabte både Adam og Eva, og der var så mange 

ting, de kunne se på: dyr og blomster. Der var også mange ting 

at smage på: Frugter og grøntsager og alle de dejlige bær på 

buskene. Og alt det, man kunne røre ved: Græsset, dyrenes 

pelse, det våde vand og den støvede jord. (Lang pause.) Det 

hele var så spændende og perfekt. Den sjette dag var gået, og 

Gud var tilfreds. Han havde skabt alt det, han ville. 

 

Tid: 7:40-8:15 (I dette afsnit kan der langsomt skrues mere og mere ned for 

musikken.)  

Få børnene til at  På den syvende dag ville Gud hvile sig. Nu havde han arbejdet i  

sætte sig ned, seks dage, og nu var det tid til at slappe af. Han ville kigge på  

slappe af og kigge alle de dejlige ting, han havde skabt. Han ville nyde de smukke  

på alt det, Gud dyr og den flotte natur. Han ville hygge sig med Adam og Eva.  

har skabt. Gud lærte Adam og Eva at slappe af. De satte sig ned og 

kiggede på alle de flotte ting.  

Da dagen var slut, tænkte Adam og Eva på alt det, de skulle 

lave i morgen: ride på hestene, rutsche ned af et vandfald og 

klatre op i de høje træer. 
 

Tid: 8:15  Sluk musikken, inden den bliver hurtig igen. 

 

 

 

Idé: Dorthe Lykke Jensen 
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