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Korte uitleg
Verhaal uit het Oude Testament Jozua 2. De Israëlieten willen de stad Jericho veroveren maar durven
dat niet te doen voordat ze weten hoe sterk de muren én de mensen binnen die muren zijn. Jozua,
die pas geleden de leider van het volk is geworden nadat Mozes overleed, stuurt 007 en 008 om te
spioneren. De verteller praat het verhaal luchtig aan elkaar. Het korte toneelstukje bevat veel
humoristische accenten en is voor jong en oud leuk om te spelen en te beluisteren. Het verhaal
eindigt bij het vertrek van de spionnen.

Verhaal
Het volk van Israël heeft veertig jaar in de woestijn rondgezworven en zijn nu dan eindelijk bij het
land aangekomen dat God hun beloofd heeft. Ze sturen twee spionnen, 007 en 008, naar de stad
Jericho om te kijken hoe sterk de stad en de bewoners zijn. In de stad moeten de spionnen uit
handen van de soldaten zien te blijven. Onverwachts worden ze geholpen door een knappe vrouw
die daar op de muur woont. Zij heeft van de wonderen gehoord die de God van de Israëlieten gedaan
heeft en wil in die God geloven. In ruil voor haar hulp moeten de spionnen haar wel wat beloven...

Tijd: 15-20 minuten
Leeftijd spelers: onderbouw of bovenbouw
Spelers: 10 of meer, geen maximum
Verteller: volwassene
Muzikale omlijsting door kinderen of volwassenen (kan ook zonder)

Indeling spelers:

•

Verteller

•

Rachab (veel tekst)

•

Twee verspieders 007 en 008

•

Soldaten 1 (2 zinnen)

•

Soldaat 2 (2 zinnen)

•

Soldaten ( gezamenlijke zin)

•

Soldaat Romeo (een zin)

•

soldaat Julius (een zin)

•

Commandant

•

Koning(in) van Jericho

•

Jozua

•

Raadsman

Soldatenrollen kunnen ingekort worden. Rol van spion is geliefd bij de jongens. Je kunt er nog een
eigenwijze 000 bij betrekken die plotseling bij de muur opduikt. Hij wordt vervolgens streng
weggestuurd door 007. Heb je weinig spelers dan kan de verteller de tekst van Jozua en de Raadsman
in verhaalvorm vertellen.

Benodigdheden
•

Naam Bordje: relaxen bij Rachab aan de muur, staand blauw stads bord Jericho

•·

Soldaten: camouflage pet, spijkerbroek, groen T-shirt

•

Spionnen: 2x zonnebril, zwart T-shirt, spijkerbroek, 2x oortje van telefoon

•

voor Rachab pruik met lang zwart haar, rode strik erin, rode lippen

•

Kroon en/of koningsmantel
e.v.t Troon of mooie stoel

•

Dik rood koord (b.v. sleepkabel met rode wol omwikkelen)

•

Een paar bossen rietpluimen op een fleecedeken genaaid

•

Deurmatje
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Naambordje op doek spelden: ‘Relaxen bij Rachab’
Staande stadsbord ‘Jericho’ met masker eronder en
daar door heen een dik kruis (verboden voor
spionnen)
Decor doek beschilderen als stadsmuur.
Trap waar Rachab op staat
2x kamerscherm li en re waar dit doek op gespannen wordt of aan plafond hangen.
Dan wel opening voor Rachab maken waar ze van bovenaf kan roepen
Grote tafel tussen de doeken in met ervoor een stuk stof (muur) zodat het een
geheel lijkt.
Spotlichten maakt het nog leuker
Starttune 007 James Bond, zie internet
Afsluitend filmpje van instortend gebouw met liedje van Elly en Rikkert: de muren
van Jericho, zie internet
Of met dozen de muur opbouwen en het slot enigszins aanpassen.

Jozua 2
Zaal donker
Muziek: begintune bond film
Spotlicht op spionnen. Tijdens deze tune komen 007 en 008 van twee kanten synchroon aangeslopen,
eindigend met ruggen tegen elkaar, gezicht naar publiek, armen naar voren alsof ze wapen richten en
even over hun zonnebril heenkijkend. Daarna nemen ze hun plaats in links en rechts achter de muur.
Licht aan.
Groepje soldaten komt vanaf achterin de zaal aangemarcheerd – luid gestamp- terwijl de
commandant het rechts links aangeeft en stopt midden op het toneel.
Commandant: Op de plaats halt!
Iedereen halt.
Commandant: Op de plaats rrrust!
Soldaten draaien kwartslag naar publiek
De verteller: En de commandant snuffelt in de lucht naar links… snuffelt naar rechts… en zegt:
Commandant: Ik ruik, ik ruik wat jij niet ruikt…
Alle soldaten: Wat ruikt u dan, Sir?
Commandant: Ik ruik…buitenlanders!
Soldaat 1 zachtjes tegen soldaat 2: Hoe kan hij dat nou ruiken?
Soldaat 2 fluistert terug: Goeie neus.
Soldaat 1: Goeie neus? Die heb ik ook want ik rook net die wind van jou heel goed, maar bui-tenland-ers ruiken?
Soldaat 2: buitenlanders eten iets dat knoflook heet en dat geeft andere uit-laat-gassen.
Soldaat 1: Juist ja, uit-laat-gassen. (achter zijn hand naar publiek hard fluisterend) Hij bedoelt boeren
en scheten.
Commandant: Voorrrwaarrrts marrrs en een, twee, drie, een, twee drie
Soldaten marcheren toneel af met commandant snuffelend ervoor.
Spion 007 (spreekt in zijn kraag met vinger aan het oor -waar telefoonoortje zit-): Victor Bravo Bravo,
hier commando 007, ik bevind me nabij de Oostelijke toren, ik herhaal de Oostelijke toren, over.

Spion 008 (aan andere kant van muur): Victor Bravo Bravo, commando 008 hier, ik zit in buurt van de
westelijke stadsmuur… ik heb het gevoel dat we gezien zijn.
007: Ik hoor je slecht, ik kom naar westelijke stadsmuur-herhaal, hoor je slecht, ik kom naar
westelijke stadsmuur- over
008:– begrrrrepen- over
Spionnen verdwijnen achter het doek/toneel
--------------------------------------------------------------------------------------------Deel 2
Verteller : De spionnen hebben het druk met bekijken van de stad. Ik neem u even mee terug in de
tijd: Mozes heeft 40 jaar door de woestijn gesjokt. Hij heeft met het volk de kou, hitte en veel gezeur
overleeft. En nu is hij 120 jaar. God laat hem boven op een berg klimmen en daar ziet hij voor zich
het beloofde land. Hij mag het wel zien maar hij zal er niet mogen wonen. Uren kijkt Mozes ernaar.
Dan sterft hij. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nu wordt Jozua de leider.
Jozua en Raadsman komen op
Jozua (wijst in de verte): Daar ligt dan wel het beloofde land maar dat land is van iemand
anders…pompompom…. Raadsman, geef mij eens raad: Hoe veroveren we dit land?
Raadsman: Zullen we beginnen met de stad Jericho?
Jozua: Jericho, Jericho… ehum. Ja, dat is prima, maar we moeten weten wat ons te wachten staat.
Hebben ze sterke muren om de stad, veel wapens of veel sterke soldaten?
Raadsman: Wij hebben God toch?
Jozua: Goddank ja, maar dat wil niet zeggen dat we geen voorbereidend werk moeten doen en onze
hersens (tikt op de zijkant van zijn hoofd) moeten gebruiken.
Verteller: En zo stuurde Jozua zijn best getrainde mannen 007 en 008 de Jordaan over naar Jericho.
Jozua en de raadsman af van toneel
007 en 008 sluipen weer langs de muur.
007 snuffelt: Wat heb jij gisteren gegeten?
008: Broodje Shoarma. Sssst, daar zijn de soldaten weer! Wegwezen.
Soldaat 3: Daar! Insluipers!

Einde zichtversie!

