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Korte uitleg
Verhaal over de richter (leider) Gideon, uit het bijbelboek Richteren.6
In luchtige humoristische stijl geschreven, interactief met de toeschouwers.
Verteller praat het stuk aan elkaar. Kinderen hebben korte teksten die je zelf kunt uitbreiden.
Gebruik van beamer met foto’s voor tussenliggende gebeurtenissen. Ook toehoorders kunnen
actief mee doen.
Verhaal
De Israëlieten vergaten God weer eens voor de zoveelste keer .
De Midjanieten overheersen het volk van Israel en leven in angst en armoede.
De mensen zien in dat het zo niet meer kan en roepen hun God aan.
Gideon wordt door God geroepen om de Midjanieten te verslaan maar hij gelooft er niets van
dat hij degene is die de vijand zal verslaan. Uiteindelijk moet hij volledig op God vertrouwen
om de overwinning te behalen met het handvolle legertje dat hij overhoudt.
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Tijd: 10-15 minuten
Leeftijd spelers: bovenbouw
Spelers: 11-30 (het volk kun je ook alleen door kinderen laten spelen. Heb je een kleine
groep dan schakel je de toehoorders erin. )
Spelers met tekst: 11

Indeling spelers:
-Gideon
-vrouw1
-vrouw2
-Profeet
-Engel
- minimaal 3 Midjanieten (slechteriken met dikke buiken en leren jasjes), hoe meer hoe
leuker, zelf teksten erbij verzinnen
-Joas (vader van Gideon)
-Tiener 1
-Tiener2
-Israëlieten (zijn de gemeenteleden /overige kinderen)
nodig
- paal,
-altaar Baal,
-altaar voor God,
-wijnpers
-wollen vacht
-hoornen
-waterkruiken
Maken foto’s:
Via beamer:
- een vuur (vlees dat verteerd wordt) of koudvuur vuurwerk
- groot afgodsbeeld (iets kleinere ernaast of plaatje googlen)
- rondom het omhakken afgodspaal
- rondom het tentenkamp
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Gideon
Verteller: hoofdstuk 6, over de Rechters van Israël gaat over een held….nou ja…. Held?
40 jaren van rust gingen voorbij, de Israëlieten deden voor de zoveelste keer slechte dingen in
de ogen van God….en God dacht : pfffff ze hebben weer een lesje nodig, dat ongehoorzame
volkje van mij.
Jullie, toehoorders/ gemeente, mogen ook meespelen in dit stuk dus let goed op….
(Israëlische vrouwen, aardappel schillend)
vrouw 1: Hopelijk komen die treiteraars dit jaar niet weer langs om onze oogst te vernielen.
Vrouw2: Nee, dat hoop ik ook niet , moet je zien hoe mager en bleek we zijn
Verteller:
God stuurde jaarlijks de Midjanieten langs en, alsof het de belastingdienst was, zo zaten de
mensen elk jaar in angst af te wachten.
Verteller :gemeente zegt 2x luid: bibberdebibberdebibber (kinderen doen hard mee)
Verteller: Nou, die Midjanieten waren echt om op te schieten.... wat een treiterkoppen!
De Israëlieten vluchtten dan de bergen in en leefden een poos in de grotten.
vrouw 1: Wat eet jij vanavond?
vrouw2 : Beetje bramen met een pannenkoekje; mijn tieners hebben er echt niet genoeg aan;
ze kauwen de hele dag op die wietplantjes…ze worden er wel rustig van maar toch..wat eet
jij?
vrouw : Ik ben door mijn voorraad piepers heen, zou ik nog terug kunnen naar huis om wat
aardappels te rooien?
vrouw 2 (opgewonden) Niets aardappeltjes rapen …kijk daar!! Vlug, verstop je…! (rennen
weg)
Verteller: Gemeente zegt 2x en harder dan net: bibberdebibberdebibberdebibber!!!!
(groep macho types komen het toneel op en maaien daar alle fraaie bloempotten, groente en
andere plantjes neer)
stoere Midjaniet 1
hahahaha wat een lekkere nieuwe Bildtstarretjes hebben we daar….
1,2,3 … daar ben ik snel mee klaar…hahahaha…. Inpakken die handel en snel aan de
wandel…hahaha!
stoere Midjaniet 2.
hihihihi wat hebben we een lol
geen treitertrucje is mij te dol! (terwijl hij met een knuppel wat neer maait of met wat appels
jongleert)
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stoere Midjaniet 3 :
hoehoeha hi, ben ik nog wat vergeten…. is hier nog méér te vreten?
Oja…kijk daar zie ik nog een varkentje (speelgoedbeestje rijgt hij aan zijn zwaard) mmmm
…gaaf , dik en vet…die eten wij vanavond retteketet! Hahaha
(Midjanieten vertrekken van toneel)
Verteller: Het volk leeft in bittere armoede
gemeentelijke volk legt handen op de buik en roept kermend: honger…aaah honger! 2x
graag, ja….
Tiener 1 (handen op de buik): maahamm ik wil wat eeeeten, ik heb zo’n treeeek
Tiener 2( rammelgeluid door kiezelstenen in plastic bakje onder trui)op verbaasde toon: Mam
het rammelt hier zo!
Tiener 1 : Mam heb je alsjeblieft wat te bikken? Ik ben een kind in de groei hoor!
Tiener 2 (met kuchend, rochelend geluid ): die sprinkhanen blijven zo in je keel steken; kan
niemand ons helpen? En van dat wietspul wordt ik zo duf…yeagh!
Vrouw 1 (wanhopig de ogen ten hemel): De enige die ons hieruit kan helpen is de Heer; wij
hebben veel dingen fout gedaan, we moeten om vergeving vragen.
Tiener 1: laten we dan toch snel gaan bidden
(tieners en moeder lopen met gevouwen handen en eerbiedige houding het toneel af )
verteller: En God….Hij stuurt een profeet en die zegt:
(profeet stapt naar voren)
Profeet: Zo spreekt de Here: Ik heb jullie bevrijd uit de handen van de Egyptenaren, en ik
heb jullie toen geholpen met de volken die jullie hier het leven zuur maakten.
Maar…ik had toch gezegd dat jullie niet de goden mochten aanbidden die de Ammonieten
hier in dit land aanbidden…!
Verteller: jullie hebben alwéééér niet geluisterd!..tjonge hoe vaak hadden ze deze woorden al
niet gehoord en eh…zou God toch nog van ze blijven houden?
Gemeentelijke volk roept: Mea Culpa , mea culpa mea culpa (ja roept u maar)
En daarna de vrije vertaling: sorry sorry, Sorry (ja…)
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2e act
Verteller: hier zien we Gideon (Gideon staat met een stamper (honkbalknuppel) tussen zijn
benen en opgetrokken broekspijpen, in een grote bak); hij staat tarwe fijn te dorsen
Pardon, Gideon, jij bent de slimme man in dit verhaal maar je staat dit toch mooi op een
verkeerde manier te doen.
Gideon (kijkt schichtig om zich heen en fluistert): Als de Midjanieten mij bezig zien met
tarwe dan ben ik het zo kwijt; ze jatten al het eten onder je voeten vandaan!.....Hopelijk
denken ze dat ik wijn aan het persen bezig ben.
Verteller: Dan verschijnt er een engel ..
Engel: De Here zij met u ; dappere krijgsman
Gideon (kijkt spottend op): Ja ja, dappere dodo zeker en als de Here werkelijk luistert,
waarom overkomt ons deze ellende dan allemaal? Het hele volk barst van de honger!”
Puh, vroeger was hij bij ons toen we uit Egypte vertrokken en later in dat verhaal met
Deborah maar nu? Hij is ons mooi vergeten!
Engel: Dit is je opdracht: Toon je moed en bevrijd Israël.
Gideon: Ikke? Ha ha, neem een oudere broer van me, ik ben de jongste uit onze Manasse
stam, dat kan ik echt niet!

Hoe dit afloopt!?
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