s6 vi altid kan leve under dens beskyttelse
midt iblandt de magter, der truer vor fred,
du, Fader, SOnog HelligAnd,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.

-:ij-- Gid De uille komme lige sd.meget i kirken som pd uartshuset Jensen!
- Uha pastor, sd skulle kirken til at
holde dbent det mesteaf dognet!
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dende. Al sang er selvfolgelig
p6 hebraisk.n
Operaen, der har et budget
pA 300.000 dollars, er komponeret i en lille landsby i
Cyperns bjerge og er blevet til
over en periode pa syv m6neder.
,Den er helt og holdent baseret pA den bibelske tekst.
Det meste af librettoen er selve bibelversene fra 2 Samuelsbog 12, Salmerne51, 728
og 25. Resten af librettoen
skrev jeg selv,n siger David
Dauid Loden
Loden.
Neppe nogensinde tidligere
Man skal ikke vente at finhar der p6 en 6n gang varet
de den beromte scene, hvor
s6 mange Jesus-troendesam- kong David p6 taget iagttager
let til opera i Sherover Teatret den badende Batseba. Loden
i Jerusalem, som det var til- er interesseret i konsekvenfaldet d. 30. april i 6r. Anled- serne af denne hendelse og
ningen var premieren p6 Da- den synd, som fulgte efter.
oJeg er ikke nogen ekspert,
vid Lodens opera i to akter:
David og Batseba.
men s6 vidt jeg kan se, er der
Men det var ikke kun mes- et behov for selvransagelse
sianske jOder og kristne, der her i landet
og da ikke
var mOdt frem. Heller ikke
kun andre operaelskere. Enkelte antimissionarer uddelte
lobesedleruden for teatret forud for premieren, hvor der
blev advaret mod David Loden, som sammen med sin
kone Lisa leder en messiansk
menighed i Netanya. Og kort
tid efter at operaen var begyndt i teatret, blev den afbrudt af en antimissioner.
Samtidig med, at han r€rbte:
,Ud med missionarernelnkastede han fra bageste rakke
lobesedler op i luften samt et
blad fra antimissionsorganisationen Yad L'Achim. Teatrets
sikkerhedsvagter
handlede
hurtigt, fik ham lempet uden
for salen
og forestillingen
fortsatte efter dette intermezzo.
David Lodens opera er ikke
en opera i klassisk forstand.
Til The Jerusalem Post siger
han:
oVi kalder den en operamusical. Den har melodiske
rytmer. Anden akt har en
mere symfonisk karakter. Det
er tonal musik, som er iorefal-

mindst efter hvad der skete
sidste 6r. Og hvis det er tilfeldet, kan selve temaet bod
ikke eksemplificeres bedre
end ved at bruge Davids liv.
Da han fik vist sin synd, vendte han om og angrede, hvad
han havde gjort, hvorimod
Saul, for eksempel, fors@gte
at finde andre, som han kunne give skylden for sine synder.n
Reporteren fra The Jerusalem Post stiller sporgsm6let:
,Vil den nye opera gore religiose mennesker fortornede?
Adskiller den David, som Loden fremstiller, sig fra den
almindelige opfattelse af kong
David?n
David Loden svarer: oDet
kan m6ske nok v€re tilfeldet. Jeg Onsker at gore op
med den ur6rlige status,
David har, og fremstille den
virkelige David.o
Kai Kja,r-Hansen
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