
Förord

Berättelsen om Noomi och Rut är en text som verkligen känns angelägen för oss 
idag. Den beskriver flykt, vänskap och kärlek.

I Uppåkra församling har vi länge funderat på hur vi på olika sätt kan förmedla 
bibelberättelser till våra körbarn. Vårt intryck är att körbarn inte får ta lika stor del 
av olika bibelberättelser, och därmed inte har samma kunskap, som barn i andra 
grupper i den kyrkliga verksamheten.

Att sätta upp en musikal med bibliskt tema kräver ofta stora resurser och är väldigt 
tidskrävande. Går det att förmedla en bibelberättelse i ett kortare format? Vi kom 
fram till att ett litet musikdrama, som ryms i eller utgör en predikan, är ett bra 
format.

Musikdramat innehåller tre sånger: »Dit du går, går också jag«, »Skördetid« och 
»Boas sång«. Före och mellan sångerna är det textläsning. Det finns många olika 
barnbiblar och texter att välja mellan. Vi valde att skriva en egen version, till längd 
och innehåll dock väldigt inspirerad av »Bibel för barn«, Verbum 52633359, med 
inslag av originaltexten. Känn stor frihet!

Mycket nöje!
Christian Backe, Christina Willstedt & Johanna Öhman

Förslag till rekvisita:

Vi valde att ha väldigt sparsamt med rekvisita.
Noomi och Rut: varsin sjal om huvudet.

Kören: vanliga kläder. En del hade låtsasliar i händerna. Själva lien gjor-
de vi av svart papp som tejpades på rundstavar.

Boas: vanliga kläder

Vattenkrukor
Säd eller hö
Docka (baby)
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Noomi och Rut

Läsning

Noomi och Rut kommer gående genom kyrkans mittgång: De stannar upp halvvägs till koret.

Vid användning av Bibeln kan nedanstående stickrepliker användas:
Rut: Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka …

Eller motsvarande stickreplik från den Bibel ni använder.

Ruts sång: Dit du går, går också jag

1:a repris Rut

2:a repris Noomi (stämma) & Rut

3:e repris Noomi, Rut & kör

Noomi och Rut går upp mot altaret eller genom mittgången för att symbolisera vandringen till 
Betlehem.

Läsning

Stickreplik från läsare
Läsare: Och de kom till Betlehem just då kornskörden började …

Eller motsvarande stickreplik från den Bibel ni använder
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Musik: Christian Backe
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Dit du går

Melodi

Understämma

1:a repris Rut
2:a repris Rut & Noomi (stämma)
3:e repris Rut, Noomi & kör


