
Bibelstafet-quiz 

Materialer:  

1 spand/beholder pr. hold, 2 bolde/ærteposer pr. hold, navneskilte/svar (er klargjort 

herunder), bibel (eller telefon til at finde biblen online). 

 

Beskrivelse:  

Del deltagerne i hold med 3-4 spejdere pr hold. Hvert hold får 2 bolde/ærteposer til 

markering af svar. Deltagerne skal være i den ene ende af “banen” og spandene i den 

anden ende. På spandene er der tydeligt markeret svarmuligheder på spørgsmålene. 

En leder læser spørgsmålene op, og deltagerne skal diskutere og blive enige om et 

svar. Når de mener, de har svaret, skal de løbe op og lægge en bold/genstand i 

den/de repræsentative spand/e. Der kan være et eller to korrekte svar eller ingen og 

i det tilfælde skal en bold placeres foran spandene. Det handler om at være hurtigst, 

men selvfølgelig også svare korrekt. Man kan med fordel have slået bibelstederne op 

på forhånd. Du kan altid selv finde på flere spørgsmål. 

 

Store begivenheder 

Vælg mellem svarene: Langfredag: (Mark. 14-15, Matt. 27) Palmesøndag: (Matt. 21)  

Pinsedag: (ApG 2 v. 1-13) Påskedag: (Joh. 20). 

 

1. På hvilken dag døde Jesus? (Langfredag) 

2. Hvornår kom Helligånden til disciplen efter Jesus død? (Pinsedag) 

3. Hvilken dag red Jesus på et æsel ind i Jerusalem? (Palmesøndag) 

4. Hvornår ser kvinderne stenen væltet fra graven og Jesus er væk? (Påskedag) 

5. Hvilken dag råber Jesus “min gud, min gud hvorfor har du forladt mig? 

(Langfredag)  



6. Hvilken dag genopstod Jesus? (Påskedag) 

7. Hvilken dag beder Jesus i Gethsemane have? (Skærtorsdag - snyder) 

8. Hvilken dag mødes Jesus med de 11 disciple efter sin opstandelse? (Påskedag) 

9. Hvornår var den sidste nadver? (Skærtorsdag - snyder) 

10. Hvornår blev Jesus hængt op på korset? (Langfredag)  

11. Hvornår lagde Jerusalems befolkning palmeblade og kapper på en vej? 

(Palmesøndag) 

 

Kender I Jesus lignelser? 

Vælg mellem: Den fortabte søn (Luk. 15 v. 11-32), de betroede talenter (Matt 25 v. 

14-30), det mistede får (Luk. 15 v. 1-10), den barmhjertige samaritaner (Luk. 10 v. 

25-37) 

 

1. Hvilke/n historie handler om misundelse? (Den fortabte søn) 

2. I hvilke/n historie er der tre tjenere? (De betroede talenter) 

3. Hvilke/n historie handler om en mand, som bliver slået ned? (Den barmhjertige 

samaritaner) 

4. I hvilke/n historie møder vi 100 af det samme dyr?  (Det mistede får) 

5. I hvilke/n historie møder vi budskabet om Guds uendelig store kærlighed til os? 

(Det mistede får, Den fortabte søn) 

6. Hvilke/n historie handler om at bruge de evner, man har fået? (De betroede 

talenter) 

7. I hvilken historie får personer tildelt penge og skal passe på dem og få flere ud 

af dem? (De betroede talenter) 

8. I hvilke/n historie slagtes fedekalven? (Den fortabte søn) 

9. Hvilke/n historie handler om at tage sig af sin næste? (Den barmhjertige 

samaritaner) 



10. I hvilke/n historie hører vi om en formue? (Den fortabte søn, de betroede 

talenter) 

11. I hvilke/n historie hører vi om noget/nogle som bliver “fundet” igen? (Den 

fortabte søn, Det mistede får) 

12. Hvilken historie handler om to brødre? (Den fortabte søn) 

13. I hvilke/n historie møder vi en præst og en levit? (Den barmhjertige 

samaritaner) 

 

Den svære 

Vælg mellem svarene: Johannes, Jacob, Josef, Maria. 

1. Hvem var Jesus’ fætter? (Johannes) 

2. Hvem blev solgt som slave? (Josef) 

3. Hvem var Jesus’ bror? (Jakob/Josef) 

4. Hvem tørrede Jesus’ fødder? (Maria) 

5. Hvem arbejdede som husbygger? (Josef) 

6. Hvem gravlagde Jesus? (Josef) 

7. Hvem møder først den opstandne Jesus? (Maria) 

8. Hvem blev kastet i fængsel? (Johannes og Josef) 

9. Hvem blev halshugget og hovedet serveret på et fad? (Johannes)  
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