
Opgave 1 

Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede 

på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet 

videre. Find navnene Jesu 12 disciple: 

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da 

Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 2 

Jakob blev gift med to søstre Rakel og Lea. Deres far, Laban, snød 

ham til at gifte sig med den ældste datter, Lea, selvom han ville 

giftes med den yngste, Rakel. Jakob endte med senere at gifte sig 

med Rakel også. Jakob blev meget rig og fik 12 sønner, find 

navnene på Jakobs 12 sønner: 

 

 

 

 



Opgave 3 

Hvor var Israelitterne henne da de byggede en Guldkalv og tilbad 

den som deres Gud? 

Bonusspørgsmål: Hvad hed Israelitternes leder under denne 

vandring? 

 

 

 

 

Opgave 4 

Ti hurtige spørgsmål om kendte personer i GT (Det gamle 

testamente):  

1. Han kunne dræbe løver med hænderne og løfte byporte? 

2. Han fik et barn med Batseba? 

3. Hun havde en svigermor der hed Noomi og blev gift med 

Boaz? 

4. Hvad hed det træ Adam og Eva ikke måtte spise af? 

5. Hvad hed Noas 3 sønner? 

6. Hvem blev smidt i en løvekule og overlevede? 

7. Hvad hed den konge der oplevede at Guds finger skrev en 

besked til ham på væggen? 

8. Hvor havde Gud sagt at Jonas skulle tage hen for at prædike, 

da Jonas blev slugt af et havdyr? 

9. Hvem var konge i Israel før David? 

10. Hvem var Israels første konge? 

(Der gives 1 point for hvert rigtigt svar og 5 bonuspoint for 10 

rigtige. Der er ikke mulighed for ledetråde) 



Opgave 5 

10 hurtige spørgsmål om personer i NT (det nye testamente): 

1. Hvad hed Marias (Jesu mor) kusine? 

2. Hvad hed Jesu fætter, som levede i ørkenen i lang tid? 

3. Hvem forfulgte de kristne, men blev omvendt og har skrevet 

mange af brevene i NT? 

4. Hvem nedskrev Romerbrevet? (Skriveren er ikke altid den 

samme som forfatteren) 

5. Hvem sagde ”Jeg er vejen, sandheden og livet”? 

6. Hvad hed den farisæer som mødtes med Jesus en nat? 

7. Hvem fornægtede Jesus 3 gange? 

8. Hvad hed den romer der dømte Jesus til døden? 

9. Hvem huggede et øre af en soldat da Jesus blev taget til fange 

i Getsemane? 

10. Hvad hed den mand der døde fordi Herodias’ datter ville 

have hans hoved på et fad? 

(Der gives 1 point for hvert rigtigt svar og 5 bonuspoint for 10 

rigtige. Der er ikke mulighed for ledetråde) 

 

 

 

 

Opgave 6 

Hvor står dette vers: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min 

sti”?  

Skriv både bogens navn, kapitel og vers.  



Opgave 7 

Bibelfacts: 

1. Hvor mange bøger er der i Bibelen? 

2. Hvor mange kapitler er der i salmernes bog? 

3. I hvilken bog står skabelsesberetningen? 

4. Nævn den sidste bog i GT(det gamle testamente) og den 

første i NT(det nye testamente) 

5. Hvilke bøger har mindre end 2 kapitler? 

(Der gives 1 point for hvert rigtigt svar og 2 bonuspoint for 5 rigtige. 

Der er ikke mulighed for ledetråde) 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 9 

Israelitterne havde været slaver i Egypten i mange år, men nu ville 

Gud udfri dem. Farao, Egyptens hersker, ville ikke lade dem gå, 

derfor sendte Gud, gennem Moses og Aron, 10 plager over 

Egypten. Skriv de 10 plager(der gives 3 bonuspoint for at liste dem i 

rigtig rækkefølge): 

Bonusspørgsmål: Hvad kalder Israelitterne den fest de holder til 

minde om den nat da de blev udfriet fra Egypten? 



Opgave 10 

Kong Salomo fik æren af at bygge det første tempel i Jerusalem, 

det blev senere revet ned og genopbygget, men indretningen er 

den samme som Gud bød Salomo at lave den. Hvis man kommer 

ind i tempelet af dobbeltporten eller trippelporten hvilken forgård 

kommer man da til? 

 

 

 

 

Opgave 11 

Abraham blev forfader til Israelitterne, men han fik kun én søn med 

sin kone Sara. Han fik dog også en søn med Saras trælkvinde 

Hagar. Hvad hed den søn Hagar fødte Abraham? 

Bonusspørgsmål: Gud vil sætte Abraham på prøve, og beder ham 

om at ofre sønnen Isak. Gud sender i sidste øjeblik et dyr som skal 

være offer i stedet for Isak, hvilket dyr?  

Bonusspørgsmål: Hvad hed Isaks to sønner? 

 

 

 

Opgave 8 

Hvad er Missionsbefalingen og hvor står den mest kendte version? 

(Skriv bog, kapitel og vers) 



Opgave 12 

Færdiggør verset: 

1. ”Så bliver da tro, håb og kærlighed disse tre…” 

2. ”Hvad er der mere at sige…” 

3. ”Så er der nu ingen fordømmelse…” 

4. ”Kom til mig alle I…” 

5. ”Søg først Guds rige og…” 

6. ”Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og…” 

7. ”Dog ved jeg min løser lever…” 

8. ”Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver..” 

9. ”Dine ord er en lygte…” 

 


