
GPS 33: David og Goliat 

 

Drama 

Personer: 

Fortæller (en voksen eller et af de større børn) 

David 

Goliat 

Kong Saul 

Nogle af Davids brødre (kan senere bliver israelitter) 

Får, en bjørn og en løve (kan senere blive israelitter) 

Israelitter 

 

Historien: 

Fortæller: Det er ikke særlig sjovt at være lillebror, og slet ikke, når man hedder David og har 7 

storebrødre. (Davids brødre skubber til David og vender ryggen til ham.) 

En storebror: I dag får vi gæster. Det bliver vel nok hyggeligt. 

David: Må jeg være med? 

En storebror: Du må da være sindssyg – du skal jo passe fårene! 

Fortæller: Ja, der var Davids job at passe fårene, og det gjorde han godt! Han sang til Gud, når han 

arbejdede (David synger til Gud, mens han klapper et får på ryggen), og hvis der kom en bjørn eller en 

løve for at tage et får (bjørnen og løven angriber og tager hver sit får), så tog David sin stenslynge og 

jog bjørnen eller løven på flugt. (David lader som om, han svinger en stenslynge. Bjørnen jamrer og 

flygter.) Men hvis bjørnen eller løven nåede at tage fåret (løven tager et får, og fåret begynder at 

pibe), så angreb David løven og reddede fåret. (David jagter løven og flår fåret fra den.) Jo, David var 

dygtig – også selv om hans storebrødre ikke synes det. 

Storebror: Nu tager vi i krig mod filistrene, så kan du blive hjemme og passe fårene! 

Fortæller: Og så tog brødrene i krig mod filistrene, mens David blev hjemme. (Brødrene vinker til 

David og går af sted.) Men en dag bad Davids far ham om at bringe noget mad ud til brødrene. David 

gik af sted, men da han nåede krigslejren, hørte han noget mærkeligt. 

Goliat: Her står jeg i dag og håner Israel. Kom med en mand, så vi kan kæmpe med hinanden! 

(Alle israelitterne flygter over i et hjørne og gemmer sig. David følger undrende efter dem, mens han 

kigger sig over skuldrene for at se Goliat.) 

David: Hvem skal kæmpe mod ham? 

Israelit: Der er da ingen, der tør gå i kamp med Goliat. Han er jo en kæmpe og over tre meter høj. Han 

siger, at hvis der er en af os, der kan vinde over ham, så bliver alle filistrene vores slaver. Men hvis han 

vinder kampen, så bliver vi hans slaver. Han har råbt sådan i fyrre dage. 

David: Hvad vil kongen give den mand, der kæmper mod Goliat? For når Goliat håner os, så håner han 

faktisk Gud, for vi er jo Guds folk. 

Israelit: Den person, der slår Goliat ihjel, vil kongen gøre meget rig, og desuden får han lov til at gifte 

sig med prinsessen! 

En storebror: Hvad laver du egentlig herude, David? Og hvad med de stakkels får ude i ørkenen. Jeg 

ved godt, at du bare er en fræk og ondskabsfuld dreng! 

David: Hvad har jeg nu gjort? Jeg spurgte jo bare. 

En israelit prikker David på skulderen: Kongen siger, at du skal komme over til ham. 

David: Mig? (Israelitten nikker. David går over til kongen.) 

Kong Saul: Der var nogen, der sagde, at du ville kæmpe mod Goliat, men du er jo bare en lille 

dreng. 

fortsættes                                                                                                          



Fortæller: David fortalte Kong Saul om alle de gange, han havde slået bjørne og løver ihjel. 

(David mimer en kamp for kongen.) Og så sagde David noget meget vigtigt. 

David: Herren, som reddede mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. 

Kong Saul: Så gå da, og Herren være med dig! 

Fortæller: Og så gik David. Hen for at kæmpe mod Goliat. (David går af sted. Alle 

israelitterne stiller sig på en lang række i baggrunden mellem David og Goliat med ansigterne 

mod publikum, så de kan følge med i kampen.) Da han gik forbi en lille bæk, samlede han fem 

glatte stene op, og lagde dem i sin hyrdetaske. (David bukker sig ned og lader som om, han 

samler sten op.) Tættere og tættere kom han på Goliat. Goliat gned sig i hænderne – endelig 

var der nogen, der turde kæmpe mod ham. (Goliat gnider sig i hænderne.) Men da David kom 

så tæt på Goliat, at han kunne se ham tydeligt, blev Goliat skuffet over, at David bare var en 

dreng. (Goliat ser skuffet ud.) 

Goliat: I dag skal du dø! 

David: Du kommer imod mig med våben, men jeg kommer imod dig i Herrens navn. I dag skal 

du dø. 

Fortæller: Og så løb David – alt hvad han kunne. Hen mod Goliat. (David begynder at løbe i 

slow-motion.) David tog sin stenslynge og lagde en sten i den, og så svingede han den. (David 

lader som om, han svinger en stenslynge.) Stenen fløj af sted. (Israelitterne, der jo står på 

en lang række, lader som om de følger stenen med øjne og hele ansigtet, så det bevæger sig i 

en kurve fra David til Goliat. Samtidig fløjter de alle som et stykke fyrværkeri, der først 

stiger i tonen og så daler hurtigt.) Og plop! Gud sørgede for, at stenen ramte præcis, hvor 

den skulle. (Goliat falder omkuld med en dødsrallen.) Lige i panden på Goliat under hjelmen, 

der ellers skulle beskytte ham. (David går over og studerer stenen.) David tog Goliats sværd 

og huggede hans hoved af. (David lader som om, han tager et sværd og hugger hovedet af.) 

Og så lød der et kampråb fra israelitterne. (Israelitterne jubler og løfter armene.) Nu turde 

de kæmpe mod filistrene. De løb efter dem og vandt den dag en stor sejr. (Israelitterne og 

alle andre løber ud af scenen. Kun Goliat og fortælleren er tilbage.) Selv om David kun var en 

dreng, kunne han dræbe den kæmpestore Goliat (fortælleren peger på Goliat), fordi han 

stolede på Gud. Når du har kæmpe-store problemer, kan du også stole på Gud – han kan 

hjælpe dig! 
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