Noa och den stora översvämningen

Här ges förslag till en enkel dramatisering som kan göras inom ramen för katekesen.
Roller
• Berättaren
• Noa
• Några som slåss
• Noas fru
• Djur
Rekvisita: chiffongsjalar (för regnbågen) bord för arken, duk för blå vågor, duva, olivkvist, vitt
skägg för Noa…
Berättaren
		

Några år efter att Gud skapat Adam och Eva och människorna blivit många på jor		
den, såg Gud att människorna blivit så våldsamma och grymma!

(några av kateketerna eller barnen börjar slåss)
		
		
		
		
		
		
		
		

Se, de har helt glömt bort mig, klagade Gud. Och de har blivit så elaka mot varan		
dra. Det här var inte alls vad jag hade tänkt mig, det går åt pipskogen alltihop, hela 		
min fina skapelse…
Nej nu är det dags för en räddningsaktion! Jag ska göra en ny start, ge människorna
en ny chans. Jag ska se till att det kommer en stor översvämmning, massor av vatten
som gör allt rent igen.
Men för detta behöver jag en människa som hjälper mig… Vem ska jag ta?
Ja! Jag väljer Noa!

(Noa vänder sig om)
		
		

Gud sa: Noa, du som är en god man, du som är rättvis och snäll, jag behöver din 		
hjälp i detta projekt.

Noa		

Va? Ska jag?

Berättaren
		
		
		
		
		

Ja, sa Gud, jag har ett stort och viktigt uppdrag åt dig. Du ska hjälpa mig att rädda 		
världen från allt ont, annars blir allt förstört av översvämningen! Du ska bygga en 		
stor, stor båt, en ark.
Den ska vara tre våningar hög, och 150 m lång (lika stor som tre Vasaskepp) och 		
lika bred som en fotbollsplan. Alla djur och din familj ska få plats.
Du ska kunna stänga alla fönster och dörrar för att skydda dem.

(Noa skakar på huvudet)

			
			
			
			
			
			

Noa skakade på huvudet. Han tänkte: vad ska alla andra säga, om jag säger 		
att Gud bett mig bygga en båt på grund av en översvämning. Här finns ju
ingen översvämning nånstans, inte ens en droppe vatten, de kommer säga 		
att jag är dum som tror på Gud!
Noa var bekymrad, men till slut började han ändå bygga. Hans söner Sem, 		
Ham, Jafet och deras fruar hjälpte till.

(Noa m.fl bygger och bygger…)
Noas fru		

Går det bra? Här får ni lite mat.

(Noa och familj äter och bygger sedan vidare…)
Noa			

Oj, nu börjar det regna! Kom min vän, kom alla mina barn och alla djuren!

(Noas fru, hans söner och alla djur går in i ”båten”)
Berättaren		

Vattnet stiger och stiger och täcker snart hela landet (blå lakan)

Berättaren		
Då bestämde sig Gud för att börja blåsa undan vattnet. Kan ni hjälpa till att
			blåsa lite?
			
Nu öppnar Noa ett fönster, han vill titta ut och se hur mycket vatten som är
			kvar.
Noa			

Ja, man kan se bergstopparna!

Berättaren		
Arken hade fastnat på en bergstopp, det var berget Ararat.
			
Noa skickade ut en korp. Men korpen hittar ingenting, fast den far och flax		
			ar kring.
			
Sedan sände Noa ut en duva, för att se om vattnet sjunkit undan. Men duvan
			
fann ingen plats där den kunde sitta. Så Noa räckte ut sin hand så att duvan
			
kunde komma in i Arken igen.
			
			
			
			

Så väntade Noa i sju dagar och sände ännu en gång duvan ur arken, och 		
tänk, duvan vände tillbaka med ett färskt olivblad i näbben. Då förstod Noa
att man kunde finna torrt land igen på jorden. Då tog han av taket på arken,
eftersom det slutat regna.

(dela ut små färgglada sjalar till alla barn)
			
			
			
			

Nu satte Gud en regnbåge över hela himlen och sa: Detta ska vara ett tecken
mellan mig och er. När ni ser regnbågen, ska ni alltid komma ihåg att den är
ett tecken på vår vänskap, vänskapen som är ett förbund mellan
Gud och människor och alla djuren.

Sång: Gubben Noak…

