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Tales of Glory

Baggrund
- Ved den brændende tornebusk fik Moses et kald 
til at få israelitterne ud af Egypten. Gud ville give sit 
folk et nyt land. De skulle ikke være slaver for Farao. 

- Læs, hvordan Aron bliver deres hjælper og deres 
vej tilbage til Egypten, deres møde med Farao, og 
hvordan Gud må sende de ti plager, for at Farao 
giver tilladelse til at rejse ud af Egypten. De ti 
plager er i følgende rækkefølge: Vand blev til blod 
(7,19), frøer i mængde (8,1-2), støv forvandles til 
myg (8,12-13), fluer i alle huse (8,17-20), kvægpest 
(9,3-4), bylder (9,8-10), hagl (9,22-25), græshopper 
(10,12-15), mørke (10,21-23) og til sidst døden over 
de førstefødte af mennesker og kvæg (12,28-29). 
Den sidste plage giver indledningen til vores 2. tekst. 

- I flere af plagerne er nævnt, at israelitterne ikke 
blev ramt af plagerne, og specielt den 10. plage er 
vigtig i denne sammenhæng. 12,1-27 er en beskriv-
else af, hvordan israelitterne holdt deres første 
påske, slagtede påskelammet og smurte blodet på 
dørstolperne af deres huse. Derved slap de for at 
få besøg af dødens engel. Dette er en forløber for 
vores påske, hvor Jesu død og hans blod er vores 
redning fra evig fortabelse. 

- I hele beretningen om de ti plager nævnes, hvor-
dan Farao blev forhærdet og ikke ville lade israelit-
terne rejse, da plagerne holdt op. Alt dette med 
plagerne og Faraos forhærdelse er svært at forstå 
og ikke essensen i vores tekst. 

Fokuspunkter 
- Gud har omsorg for os.
- Gud sender hjælp.
- Gud kan alt, hvad han vil.

Brug af sanser
Brug ”Tales af Glory-rekvisitterne”, mens du 
fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen 
børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle 
beretningen for hinanden.
 
Kan evt. suppl. med:
Se: Find en levende græshoppe.
Høre: Hør lyden fra græshopper.
Røre: Find en frø at røre ved. (Den 2. plage). 
Gøre: Lad børnene hjælpe hinanden (hente vand, 
binde snørebånd osv.).

Tekst: 
2 Mos 3, 7-10; 10,1-20

Rekvisitter fra Tales of Glory
Moses, Farao og en busk med græshopper.

Ledertanker: 
Moses var Guds tjener og medarbejder. 
Hvordan oplever du dig selv som det?

Intet er umulIgt for gud. Han Hjælper sIt folk. 

2 moses og de 10 plager

tIl brug I 
kIrke og klub.



kreaTiviTeT og leg

PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Tales of Glory tIl brug I 
kIrke og klub.

Fang græshopper
Se, om det kan lade sig gøre at fange en græshoppe. 
Lad børnene forestille sig, hvordan det er, hvis de 
var over det hele…

Collage
Lad børnene tegne et billede, hvor de 10 plager 
indgår. 
                               

Bibelord
For Gud er intet umuligt (Luk 1,37).

Bøn
Tak, Gud, fordi du vil hjælpe os – og sender os hjælp, 
som du hjalp Moses og israelitterne. Tak fordi intet er 
umuligt for dig.
Amen.

Sange – Syng med
148: Bogen om Jesus
194: Jeg tror, himlen er

Gud har omsorg for os
Fortæl, hvordan Gud har omsorg for sine børn. Det 
havde han også for israelitterne, der var i fangensk-
ab. De var slaver og havde det hårdt, men Gud ville 
hjælpe dem. Derfor kaldte han Moses (vis Moses) til 
at føre israelitterne ud af landet. Fortæl evt. kort om 
kaldelsen ved tornebusken. Moses var bange for op-
gaven, og derfor sendte Gud Aron (som var Moses’ 
bror) som hjælp.   

Tal med børnene om, at Gud har skabt os til at 
hjælpe hinanden. Vi skal ikke være gode til alting, 
men vi skal hjælpe hinanden. Moses skulle hjælpe 
israelitterne, og Aron skulle hjælpe Moses. Gud ville 
udfri sit folk – og derfor skulle han bruge Moses og 
Aron.

Gud sender hjælp
Fortæl om Moses og Aron, der er hos Farao (vis 
Farao). Hvordan de må spørge Farao om lov for at 
få folket fri. Men Farao var ikke nem at overtale, for 
han ville ikke undvære israelitternes arbejdskraft. 
Moses og Aron gik ikke alene. Gud var med dem og 
viste sin magt. Han kan alting. Gud sendte for-
skellige plager, der ramte egypterne. Imellem alle 
plagerne gav Farao Moses lov til at tage folket med 
ud….men så fortrød han igen. De ti plager (katastro-
fer) ramte egypterne i landet, men ikke israelit-
terne. Disse plager kan samles i følgende remse, så 
de måske er lettere at huske: 

Vand til blod og frøers mængde.
Myg dernæst Ægypten trængte.
Fluer, kvægpest, bylders nød.
Hagl, græshopper, mørke, død.

Gud kan alt, hvad han vil
Fortæl særligt om den 8. plage (vis græshopperne). 
Farao ville ikke lade folket rejse, og fortæl, hvordan 
Moses rakte sin hånd ud, og der kom græshopper 
over det hele. De var ude i haven, på marken, i bus-
ke og inde i husene, i skuffer og dyner… ja, overalt. 
Det blev Farao for meget, så Moses blev kaldt op til 
ham og skulle gå i forbøn for folket, og græshop-
perne forsvandt… men Farao ville alligevel ikke lade 
folket rejse… og derfor sendte Gud endnu en plage. 

Guds plan var, at folket skulle befries og have et 
nyt land. Efter den 10. plage lykkedes det, og der 
var 600.000 mænd foruden kvinder og børn, så 
måske hen ved 2 millioner mennesker i alt, der 
forlod Egypten den nat. Giv børnene et indtryk af 
hvor mange ved at fortælle om, at det næsten er 
halvdelen af Danmarks befolkning. Dertil kom alle 
dyrene og alt det, de ejede. 

Gud har magt over unaturlige ting og styrer, hvad 
der skal ske i naturen (fx plagerne). Intet er umuligt 
for ham. Gud ønsker at befri mennesker fra deres 
slaveri og give dem et nyt land. Sådan ønsker han 
også at give os et nyt land i himlen. Tal med børnene 
om, hvor godt det er, at vi må komme hjem til Gud 
i himlen – på den nye jord - når vi dør. Tal om, hvor-
dan der mon er i det nye land. Som Moses skulle 
føre israelitterne til det nye land, sådan fører Jesus 
os til himlens land igennem sin død på korset, for 
intet er umuligt for Gud. 


