
GPS 57: Den lamme mand og hans venner 

 

Drama 
 

På Cd’en ”Dejlig er Haven” er der en sang, der hedder: ”Den lamme i Kapernaum”. Børnene kan dramatisere 

beretningen om den lamme mand samtidig med, at sangen spilles. 

Cd’en kan købes ved henvendelse til Det Danske Bibelselskab på www.bibelselskabet.dk. 

 

Personer: 
Den lamme mand (skal være en af de mindste) 

De fire venner 

Folkene 

De skriftkloge (en eller flere) 

Jesus 

 

Rekvisitter: 
Et lagen 

Et bord (som skal forestille taget på huset) 

En bog (evt. bogrulle) 

 

Det er vigtig at fortælle de fire venner, at de skal være forsigtige, når de sætter den lamme mand ned, så 

de ikke i ubetænksomhed kommer til at smide ham på gulvet. 

 

Før musikken startes, stiller folkene sig hen foran bordet. Jesus stiller sig bagved folkene. De skriftkloge 

har en bog i hånden. Den lamme mand lægger sig på lagnet et stykke fra de andre. 

 

 
Teksten:    Forslag til bevægelser: 
Der var en mand som var syg og lam,  Den lamme mand ligger på sin seng (lagnet). 

men han havde dog fire venner.  De fire venner tager fat i hjørnerne af lagnet, 

De bar hans båre og trøstede ham  løfter den lamme mand og bærer ham hen til  

Og hjalp ham med raske hænder.  huset. 

 

De så et hus i Kapernaum, De fire venner sætter FORSIGTIGT den lamme 

mand på gulvet. 

der var fyldt og det lige til randen.  De fire venner prøver at komme ind i huset. 

Der var propfyldt med folk, ja i samtlige rum. Folkene i huset spærrer vejen for dem. 

”Hvad gør vi?” spø’r de hinanden.  De fire venner slår ud med armene. 

     

”Vi sku’ have været her noget før. Første ven tager opgivende hænderne op til 

hovedet. 

De andre er kommet på slaget.  Anden ven peger på sit ur. 

Vi får aldrig båren ind ad en dør. Tredje ven ryster på hovedet og peger på båren og 

døren. 

Så bær’ vi ham op på taget.”  Fjerde ven peger glad op på taget. 

     

Forsigtigt bar de den lammes krop De fire venner løfter den lamme op på taget 

over hovedet på publikummet  (et bord). 

Her brød de et stykke af taget op  De fire venner sætter sig på kanten af bordet for 

for at fire ham ned i rummet.  at lade som om, de bryder taget op. 
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Det havde gæsterne meget imod,  Folkene brokker sig, sætter hænderne i siden, 

hvad var det for en larm og spektakel?  peger på de fire venner og skælder ud. 

De sænkede ham ned for Jesu fod.  De fire venner løfter den lamme ned fra taget  

Der lå han den lamme stakkel.  og sætter ham forsigtigt foran Jesus. 

     

Og Jesus blev rørt ved at se deres tro,  Jesus nikker til de fire venner. 

mens folk skreg op som besatte.  Folkene truer ad de fire venner.  

”Mit barn,” sagde Jesus, da der blev ro,  Jesus knæler ned ved siden af den lamme. 

”dine synder er dig forladte.”  Jesus tager den lammes hånd. 

     

Men dem, som kendte jødernes lov, De skriftkloge læser i deres bog og hvisker til  

Blev forargede over hans tale.  hinanden.  

”Hvad er det, han siger? Hør det er dog  De skriftkloge peger på Jesus og sætter  

den rene og skære skandale.”  hænderne i siden. 

     

Kun Gud kan tale et sådant ord  De skriftkloge peger op og ser vrede ud, 

og ingen andre som helst, nej.  og prøver at skubbe Jesus væk. 

Men Jesus han sagde: ”Jeg ved, du tror.  Alle står helt stille. Jesus ser på den lamme. 

Tag din seng og gå, Gud har frelst dig.” Jesus peger på den lamme og derefter op. 

     

Der var en forunderlig sammenhæng,  Den lamme mand rejser sig, tager sin seng 

overalt hvor Guds søn var tilstede.  og springer glad af sted. 

Den lamme stod op, og han tog sin seng.  De skriftkloge surmuler.  

Og huset fyldtes af glæde.   Alle folkene og de fire venner klapper i  

Og huset fyldtes af glæde.   hænderne, jubler og danser. 

 

Idé: Maj Højgaard 
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