
  

GPS 25: De tolv spioner 
 

Dramatisering 
 

Idéen er at dramatisere teksten som en slags leg. Man deler rollerne ud mellem 

børnene og giver dem et stykke tøj eller en rekvisit, der viser, hvem de er. Herefter 

begynder en af lederne at genfortælle teksten. (Gerne den leder, som også har 

gennemgået teksten for børnene.) Og så er det børnene selv, der skal finde ud af, 

hvordan de vil dramatisere historien, imens den fortælles. Når lederen f.eks. 

fortæller, at Moses bad for folket, så lader det barn, som spiller Moses, som om det 

beder. Hvis børnene ikke selv kan finde på, hvad de skal gøre, så kom med nogle 

forslag og hjælp dem lidt i gang. Mindre børn kan også være med til denne form for 

dramatisering. 

Her er et forslag til personer og rekvisitter: 

 

Personer:      Moses 

     Spejdere, et eller to af børnene udvælges til at være Josva og Kaleb. 

      Israelitterne  

   Kanaanæere 

Alt efter hvor mange børn der er, fordeles de som spejdere,   

israelitter og kanaanæere. 

  

Rekvisitter:  Mange tørklæder. Israelitterne får tørklæder om håret og   

 kanaanæerne om livet så man kan se forskel. 

Kost, pind eller andet, der kan bruges som kæmpedrueklase. 

Evt. en masse klæd-ud-tøj så børnene selv kan finde noget mere tøj, 

der passer til deres rolle. 

  

Hvis man har god tid, og børnene synes det er sjovt, kan man bytte roller og spille 

stykket flere gange. Man kan også prøve at lade ét af de større børn være fortæller.  

 

Genfortæl meget gerne frit – men selvfølgelig uden at lave om på historien.  

 

Her er et forslag til, hvordan genfortællingen kunne være, og hvordan man kan hjælpe 

børnene i gang: 

 

Israelitterne havde vandret i ørkenen, lige siden de var flygtet fra Ægypten. 

(”Israelitterne” går af sted.) De slog nu lejr i noget, der hed Parans ørken med deres 

telte. (”Israelitterne” slår lejr.) Gud havde lovet israelitterne, at Kana’ans land skulle 



 

være deres. Et vidunderligt land skulle være helt deres eget. Men var Gud stærk nok 

til at give dem landet, og ville israelitterne tro på, at han kunne gøre det? (Alle slår 

spørgende ud med armene.) 

Gud sagde til Moses at han skulle sende tolv spejdere af sted for at udforske 

Kana’an, én fra hver stamme. (”Moses” lytter efter Guds stemme.) Derfor kaldte 

Moses tolv spejdere sammen. (De af børnene, der er valgt til at være spejdere og 

Josva/Kaleb, rejser sig fra ”sraelitternes” lejr og går hen til ”Moses”.) Han sagde: 

”Drag ind i landet og find ud af, om indbyggerne er svage eller stærke, om der er få 

eller mange, om landet er godt eller dårligt, om de bor i telte eller har befæstede 

byer. Tag noget frugt med tilbage.” (”Moses” taler til ”spejderne”. ”Kanaanæere” 

illustrerer det som ”Moses” siger ved at spille svage, når ”Moses” siger, at de måske 

er svage, og stærke, når han nævner det, osv.) 

Spejderne gik af sted til Kana’ans land. (”Spejderne” går hen mod ”kanaanæerne”.) 

Her så de, at kanaanæerne var stærke, at der var mange af dem, at landet var rigtig 

godt, og at der var stærke byer med mure omkring. (”Kanaanæerne” spiller stærke og 

overlegne. ”Spejderne” ser på og finder kæmpedrueklasen.) Efter fyrre dage kom de 

tilbage til israelitternes lejr og fortalte, hvad de havde set: ”Landet var rigtig godt,” 

sagde de, ”se denne kæmpe drueklase. Kanaanæerne var ligesom kæmper og havde 

stærke og befæstede byer.” (”Spejderne” går hen til ”israelitterne” og fortæller ved 

at mime.) Israelitterne blev bange, da de hørte det. Det ville være umuligt for dem 

at erobre det land. (”Israelitterne” ser virkelig fortvivlede ud.) Men Josva og Kaleb, 

to af spejderne, sagde: ”Landet er virkelig godt og indbyggerne er stærke. Men Gud 

er med os, så I behøver ikke være bange! (De børn/det barn der er udvalgt til at 

være ”Josva” og ”Kaleb” træder frem for ”israelitterne”.) Men israelitterne stolede 

ikke på Gud. 

Så talte Gud til Moses: ”Hvor længe skal dette folk blive ved med ikke at stole på 

mig? Jeg vil tilintetgøre dem og gøre dig Moses til et stort folk.” (Alle er stille.) Men 

Moses begyndte at bede for folket: ”Vis din tålmodighed og styrke Gud, tilgiv dit folk 

og før dem ind i landet, så både ægypterne og kanaanæerne må se, at du er den 

største Gud. (”Moses” falder på knæ og beder.) 

Gud besluttede at tilgive israelitterne, fordi Moses bad for dem. Men fordi de ikke 

stolede på ham og adlød ham, ville ingen af de voksne israelitter komme til at bo i 

Kana’ans land. De måtte bo i ørkenen, indtil de døde. 

Vil du være som israelitterne eller som Josva og Kaleb? (Alle slår spørgende ud med 

armene og peger skiftevis på ”israelitterne” og på ”Josva” og ”Kaleb”.) Jeg vil gerne 

være som Josva og Kaleb og stole på, at Gud er stærk nok til at føre sin plan igennem 

selvom det ser umuligt ud. 
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