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Korte uitleg
Groep 7/8 kent vaak al die verhalen allang en vinden ze saai. Anderen hebben nog nooit
verhalen uit de bijbel gehoord. Een verhaal waarin ze zelf een rol spelen vergeten ze nooit
meer!.
De verteller praat dit, met humor doorspekte verhaal aan elkaar, kinderen hebben korte
teksten die jezelf kunt uitbreiden
Debora, is een verhaal uit het bijbelboek Richteren hoofdstuk 4
Debora is een wijze vrouw, een profetes. Ze houdt spreekuur onder de Debora-palm en
spreekt daar wijze woorden dankzij haar computer gestuurde lijntje met Boven, de ASWL
lijn-de Almachtige Snelle Wijsheid lijn.
Soldaat Barak moet Sisera te pakken nemen..
Bange Barak wil alleen gaan als zij meegaat want dan heeft hij meer bescherming denkt hij.
Dat heeft zo zijn gevolgen; de overwinning gaat naar een vrouw!
.
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-aantal personen: min.15 waarvan 8 met tekst geen max.
-Leeftijd: bovenbouw
-Tijdsduur: 10-12 minuten

Rollen:
Verteller (volwassene)
Debora
Barak
Sisera
Jael
4x Vraagstellers (e.v.t.uit te breiden)
Soldaten naar keuze
attributen:
-parasol= palmboom
-laptop
-tafeltje en stoel
-strand windscherm-tentje,
-melkpak
-deken
-hamer
-tentharing
-soldatenhelmen/zwaarden
-e.v.t. bolderwagen als ijzeren strijdwagen
piano
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Debora
*sfeervolle intromuziek
Verteller: wat ik vandaag ga vertellen is iets wat lang geleden is gebeurd, lang voordat Jezus
geboren werd maar het verhaal had net zo goed nu gebeurd kunnen zijn.
De vijand heten dan niet de Kanaänieten, maar de Irakezen en de tegenpartij zijn de
Amerikanen. We willen Bin Laden vinden en gaan naar hem op zoek in de bergen…luister
maar.
Hoor en zie hier het verhaal van de rechtsprekende Debora; ze is een soort raadsvrouwe,
maar ze noemen haar ook wel een profetes want ze wist dingen die rechtstreeks van God
kwamen! Een vrouw, hoor ik jullie denken?Ja, wij vrouwen kunnen dat errug goed: leiding
geven!Het verhaal over Deborah staat in de bijbel in Richteren 4. Het volk Israel had in deze
tijd hommeles met Koning Jaban van Kanaän
*Piano: gezellig pompom
Verteller:O, kijk, daar komt Debora net aan….(Debora komt vief aangelopen in fraai
gekleurd gewaad met laptop)
Een man (= ook 4e vraagsteller) spreekt haar bozig aan:
Hooggeëerde vrouw, ik heb een meningsverschilletje, kan ik er even over praten?
Deborah: Je zal achteraan moeten sluiten, het spreekuur begint over vijf minuten onder de
palmboom (man sluit aan achter de rij)
Verteller: spreekuur?
Debora ( met een diepe zucht) Ja, elke dag zit ik een uur of wat onder die boom daar (wijzend
naar de groene parasol) Daar moet ik wijze woorden spreken. Gelukkig heb ik mijn God in de
buurt (wijzend op haar laptop) Maar ik moet opschieten, want het zal wel druk worden.
Verteller: Jaja, Deborah heeft een speciaal lijntje naar God: de ASWL …de Almachtige
Snelle Wijsheid Lijn
(Deborah neemt plaats onder de palmboom, klapt haar laptop open en kijkt de 1e vraagsteller
aan)
Vraagsteller 1: Deborah, wijze vrouw, vertel me toch of ik met Mirjam moet trouwen of met
Rachel.
Deborah: waarom twijfel je?
Hoe dit afloopt!?
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