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Bibelspillet   
Spillebrættet består af 52 felter, der hver 

gemmer på en central fortælling fra biblen.  

Den første halvdel hører til Det Gamle 

Testamente den sidste halvdel til det nye. 

Oversigt over biblen i 52 overskrifter 

 
Rød: Urhistorien 

1) Skabelse 

2) Adam og Eva 

3) Syndefaldet 

4) Kain og Abel 

5) Noahs Ark 

6) Babelstårnet 

--- 

Orange: Abraham, Isak, Jakob og Josef 

7) Abraham 

8) Isak 

9) Jakob 

10) Jakobsstigen 

11) Josef 

12) Josef i Ægypten 

--- 

Lys orange: Moses 

13) Moses 

14) De 10 plager 

15) Exodus 

16) De 10 bud 

17) Det forjættede land 

--- 

Gul: Dommere, konger og profeter 

18) Samson 

19) Kong David 

20) Kong Salomon 

21) Profeter 

22) messiashåb 

23) Til Babylon 

24) Profeten Daniel 

25) Romerne i Israel 

--- 

 

 

 

 

 

 

Grøn: Jesu liv 

26) Tidens fylde 

27) Jesu fødsel 

28) de tre vise mænd 

29) Jesu dåb  

30) Jesus i ørkenen 

31) Jesu disciple 

31) Jesu disciple 

32) Bjergprædiken 

33) Jesus helbreder 

34) Jesu lignelser 

35) Maria Magdalene 

36) Farisæerne 

37) Peters tro 

38) Forklarelsen 

39) Lazarus lever 

--- 

Lyseblå: Påske 

40) Palme søndag 

41) Det sidste måltid 

42) Korsfæstelsen 

43) Opstandelsen 

44) Sammen igen 

45) Kristi Himmelfart 

--- 

Lilla: Kirken, dommen og genkomsten 

46) Pinse 

47) Den første menighed 

48) Paulus omvendes 

49) Paulus´ rejser 

50) Kærlighed 

51) Dommen 

52) En ny himmel, en ny jord 
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Bibelspillet kan spilles på flere måder 

1) SELVTILLDSØVELSE: I KENDER DET MESTE 

Spørg eleverne, hvilke historier fra biblen 

de kender. De fleste elever/klasser vil 

opdage, at de faktisk kender en god del 

allerede. 

2) QUIZ (se nedenfor eller find selv på 

spørgsmål) 

3) Find selv på andre måder. 

 

Forslag til quizspørgsmål 

De letteste 

1 )Der findes mange forslag til hvordan det hele 

er startet. I starten af biblen hører vi hvordan 

jorden blev skabt. Hvad kaldes den teori som 

ifølge moderne videnskab forklarer hvordan det 

startede? (Big Bang) 

28) Hvem kom med gaver til det lille jesusbarn 

(De tre vise mænd) 

2) Hvad hed de to første mennesker ifølge 

biblen? (Adam og Eva) 

27) Hvor blev Jesus født? (Bethlehem) 

5) Efter syndfloden satte Gud et tegn på himlen, 

hvilket? (En regnbue) 

42) I hvilken by døde Jesus og hvordan blev han 

henrettet? (Jerusalem – korsfæstet) 

22) Står der noget om Jesus i det gamle 

testamente? (Nej (dog profetier)) 

43) Hvad skete der påske søndag? (Jesus 

genopstod) 

26) Hvad hed Jesus mor? (Maria) 

50) Tro håb og ….? (Kærlighed) 

De lidt sværere 

4) Hvordan var Kain og Abel i familie med 

hinanden (De var brødre) 

7) og 13) Hvem hører vi først om i biblen 

Abraham eller Moses? (Abraham) 

29) Jesus blev døbt da han var ca. 30 år. Hvem 

døbte ham? (Johannes Døberen (Sct. Hans)) 

3) Hvorfor blev Adam og Eva smidt ud af 

paradiset (de spiste af kundskabens træ (et 

æble) ) 

32), 33), 34), 39) Jesus gik rundt i Palæstina i ca. 3 

år. Nævn 3 ting han gik og gjorde (Prædikede, 

helbredte/mirakler/opvagte en død, fortalte 

lignelser) 

16) Hvem fik de ti bud? (Moses) 

31) Nævn 3 af Jesus 12 disciple. (Simon Peter, 

Jakob den Ældre, Zebedæus' søn, Johannes, 

Andreas,  Filip,  Bartholomæus,  Matthæus,  

Thomas,  Jakob den Yngre, Alfæus' søn,  

Thaddæus,  Simon Zelotes,  Judas Iskariot) 

48) og 49) Hvad hed manden som udbredte 

evangeliet til middelhavsområdet? Han skrev en 

masse breve til de menigheder han oprettede. 

(Paulus) 

30) Hvem frister Jesus i ørkenen (Djævelen) 

46) Hvad kaldes den helligdag hvor Helligånden 

kom til jorden? (Pinse) 

25) Hvilket folk havde besat Israel da Jesus blev 

født? (Romerne) 

19) David var ikke så stor, hvad hed kæmpen han 

nedlagde med en sten fra en slangebøsse? 

(Goliath) 

De sværeste 

8) Abraham fik engang besked på at ofre sin egen 

søn, hvad hed han? (Isak) 
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40) Hvad kaldes søndagen før påske? 

(Palmesøndag) 

21) Nævn navnet på mindst en profet (Elias, Elisa, 

Esajas, Jeremias, Ezekiel, Hoseas, Joel, Amos, 

Obadias, Jonas, Mika, Mahum, Habbakuk, 

Zefanias, Hagaj, Zakarias, Malakias) 

14) Nævn 5 af de ti plager (vand til blod og frøers 

mængde myg dernæst Ægypten trængte, utøj, 

kvægpest, bylders nød, Hagl, græshopper, mørke 

død) 

15) og 41) Skærtorsdag spiste Jesus med sine 

disciple (den sidste nadver). De fejrede den 

jødiske påske. Hvad er det jøderne mindes i 

påsken? (Exodos, udgangen fra Ægypten) 

11) Jakob fik 12 sønner. De 10 ældste var jaloux 

på den 11, og de smed ham blandt andet i en 

brønd. Hvad hed han? (Josef) 

18) Hvem var det der havde styrken siddende i 

håret? (Samson) 

36) Hvad hed den religiøse gruppe som Jesus 

havde mange diskussioner med? (Farisæerne) 

44) Da Jesus var genopstået ville Thomas kun tro 

på at det var Jesus der var opstået hvis han 

gjorde hvad? (stak sine hænder i naglehullerne i 

Jesu hænder) 

45) 40 dage efter påske har I fri fra skole. Det er 

en torsdag. Hvorfor, hvad kaldes dagen? (Kr. 

himmelfartsdag) 

24) Hvem så skriften på væggen? (Daniel) 

6) Hvordan forpurrede Gud menneskets plan om 

at bygge babelstårnet? (Han gav dem forskellige 

sprog) 

20) Davids efterfølger byggede det første tempel i 

Jerusalem, hvad hed han? (Salomon) 

37) Hvem er Jesus disciple fik overdraget 

nøglerne til himmeriget?  (Sct. Peter) 

Nævn tre begivenheder fra biblen der endnu ikke 

er nævnt 

 


