
 

Tour de bibel  
 

Et løb, hvor spejderne kommer godt rundt i biblen og får en større forståelse 

for biblens opbygning og forbi væsentlige historier og personer. Dette ark kan 

printes og klippes og nemt bruges til et løb af ca. 1 times varighed.  

 

Oversigt og posterne 

- Tip en 13’er: Omhandler Jesus liv og især hans fødsel  

- Ja eller nej: Kast bold i spand for at svare 

- Færdiggør bibelcitater  

- Forbind erhverv, person og bibelcitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tip en 13’er  

Dette omhandler Jesus liv og især hans fødsel. I kan finde hjælp i juleevangeliet. 
Det, som oftest læses i kirken, er fra Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-20. 

1 X 2 

Hvordan blev jomfru Maria gravid?  
1: Ved Josef      X: Ved en engel    2: Ved Helligånden 

   

Hvem var statholder i Syrien, da Jesus blev født? 
1: Augustus     X: Kvirinius     2: Herodes  

   

Hvad kalder man også det tekststykke som omhandler Jesus’ 
fødsel? 
1: Påskeevangeliet   X: Fødselsevangeliet 2: Juleevangeliet  

   

Hvem fortæller englen de gode nyheder for? 
1: Hyrderne     X: Bønderne    2: Dyrene  

   

Hvilken religion havde Jesus? 
1: Romersk mytologi  X: Kristendom 3: Jødedom 

   

Hvilken by boede Jesus i som barn? 
1: Jerusalem    X: Bethlehem        2: Nazarat  

   

Hvor gammel var Jesus da han blev døbt? 
1: 3 dage    X: 30 dage      2: 30 år 

   

De vise mænd følger en XX for at finde Jesus? 
1: Stjerne     X:  Sky     2: kort 

   

Josef og Maria flygter fra Herodes til? 
1: Rom     X: Ægypten      2: Syrien 

   

Hvor mange vise mænd kom til Jesus  
1: 3     X: 4       2: Det ved man ikke med sikkerhed 

   

Hvad gjorde den himmelske hærskare foran hyrderne? 
1: Dansede   X: Spillede på trommer 2: Sang 

   

Hvilken engel kom til Maria? 
1: Gabel    X: Michael     2: Gabriel 

   

Herodes bliver snydt og finder ikke Jesus, hvad gør han? 
1: Brænder byen af  X: Dræber drengebørn i Betlehem  2: Bliver 
sur 

   

 



 

Ja eller nej  

Her skal man svare ja eller nej til spørgsmål. Dette gør I ved at kaste bolden 

ned i spanden med “ja” eller den anden med “nej”.  

 

Var Simon Peter én af Jesus’ disciple? 

Var det en pære, som Adam og Eva spiste af? 

Var Maria Magdalene Jesus’ mor? 

Var Adam den første mand på jorden? 

Har Paulus skrevet noget af biblen? 

Tog Moses to dyr af hver med i Arken? 

Fejrer vi pinse for at fejre Jesus’ dåb? 

Var de 10 bud skrevet på papir, da Moses fik dem? 

Gik Peter på vandet? 

Byggende Noa en ark? 

Blev Johannes døberen halshugget?  

Slutter Fadervor med “Amen” i biblen? 

Lå Jesus i graven, da kvinderne kom derud? 

Klatrede Zakæus op i et træ, da han ville se Jesus? 

Er der fem evangelier i det nye testamente? 

Var Paulus en af Jesus’ disciple? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Færdiggør disse bibelcitater  

 

1. “Og det skete i de __________ at der udgik en befaling fra ________ 

Augustus om at holde _________ i hele verden. (Luk 2) 

 

2. “Thi således elskede _________ verden, at han gav sin enbårne ______ 

for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have _________   

_________.” (Joh 3) 

 

3. “I begyndelsen skabte Gud _________ og _________” (1 Mos.) 

 

4. “Herren er _______ hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge på 

grønne _______, Han leder mig til ______ vand. Han giver mig kraft på 

ny.” (Sl 23) 

 

5. “Du skal elske din næste som _______  ________" (3 Mos.) 

 

6. “Gå derfor hen og gør alle ___________ til mine disciple, idet I døber 

dem i Faderens og __________ og Helligåndens navn." (Matt. 28) 

 

7. “Jeg er vejen og ____________ og livet” (Joh. 14) 

 

8. Lad de små __________ komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for 

Guds _________ er deres. (Mark. 10)  



 

Forbind erhverv, bibelreference og person 

Klip følgende fra hinanden. Læg det ud og sammensæt den korrekte person, 

erhverv/arbejde og bibelreference med hinanden og skab derved kendskab til 

væsentlige personer fra biblen.  

 

Dommer ApG 10,1 Joshafat 

Tolder Luk 19,2 Noa 

Tryllemænd ApG 8,27 Debora 

Teltmagere 2 Mos 7,11 Cornelius 

Officer 1 Mos 9,20 Faraos rådgivere 

Skatteminister Dom 4,4 Dronning Kandakes hofmand 

Agerdyrker ApG 18,1-3 Zakæus 

Parkbetjent/skovridder 2 Krøn 17,1 Paulus 

Konge Neh 2,8 Asaf 

 



 

Svar til ’Tip en 13-er’  

 

Hvordan blev jomfru Maria gravid?  

1: Ved Josef      X: Ved en engel    2: Ved Helligånden 

 

Hvem var statholder i Syrien da Jesus blev født? 

1: Augustus     X: Kvirinius     2: Herodes  

 

Hvad kalder man også det tekststykke som omhandler Jesu fødsel? 

1: Påskeevangeliet       X: Fødselsevangeliet        2: Juleevangeliet 

 

Hvem fortæller englen de gode nyheder for? 

1: Hyrderne     X: Bønderne    2: Dyrene  

 

Hvilken religion havde Jesus? 

1: Romersk mytologi     X: Kristendom    2: Jødedom 

 

Hvilken by boede Jesus i som barn? 

1: Jerusalem    X: Bethlehem        2: Nazarat  

 

Hvor gammel var Jesus da han blev døbt? 

1: 3 dage    X: 30 dage      2: 30 år 

 

De vise mænd følger en XX for at finde Jesus? 

1: Stjerne     X:  sky    2: Kort 

 

Josef og Maria flygter fra Herodes til? 

1: Rom     X: Ægypten      2: Syrien 

 

Hvor mange vise mænd kom til Jesus  

1: 3     X: 4       2: Det ved man ikke med sikkerhed 

 

Hvad gjorde den himmelske hærskare foran hyrderne? 

1: Dansede     X: Spillede på trommer     2: Sang 

 

Hvilken engel er det som kom til Maria? 

1: Gabel    X: Michael      2: Gabriel 

 

Herodes bliver snydt og finder ikke Jesus, hvad gør han? 

1: Brænder byen af    X: Dræber drengebørn i Betlehem    2: Bliver sur 

 



 

Svar til ’Ja eller nej’ 

 

1. Var Simon Peter en af Jesus’ disciple? JA 

2. Var det en pære, som Adam og Eva spiste af? NEJ 

3. Var Maria Magdalena Jesus’ mor? NEJ 

4. Var Adam den første mand på jorden? JA 

5. Har Paulus skrevet noget af biblen? JA 

6. Tog Moses to dyr af hver med i Arken? NEJ, det var Noa 

7. Fejrer vi pinse for at fejre Jesus’ dåb? NEJ 

8. Var de 10 bud skrevet på papir da Moses fik dem? NEJ 

9. Gik Peter på vandet? JA 

10. Byggende Noa en ark? JA 

11. Blev Johannes døberen halshugget? JA 

12. Slutter fadervor med “Amen” i biblen? JA 

13. Lå Jesus i graven, da kvinderne kom derud? NEJ 

14. Klatrede Zakæus op i et træ, da han ville se Jesus? JA 

15. Er der fem evangelier i det nye testamente? NEJ 

16. Var Paulus en af Jesu disciple? NEJ 

 

 

 

Svar til ’Færdiggør disse bibelcitater’  

 

“Og det skete i de __dage___ at der udgik en befaling fra __kejser__ Augustus 

om at holde __folketælling___ i hele verden.” 

 

“Thi således elskede ___Gud___ verden, at han gav sin enbårne ___søn__for at 

enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have __evigt__   __liv___.” 

 

“I begyndelsen skabte Gud __himlen__ og __jorden__.” 

 

“Herren er __min__ Hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge på grønne 

__enge__, Han leder mig til __stille__ vand. Han giver mig kraft på ny.” 

 

“Du skal elske din næste som __dig__  ___selv___." 



 

 

“Gå derfor hen og gør alle ___folkeslag___ til mine disciple, idet I døber dem i 

Faderens og __sønnens__ og Helligåndens navn." 

 

“Jeg er vejen og __sandheden__ og livet.” 

 

”Lad de små __børn__ komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds 

__rige__ er deres.” 

 

 

 

Svar til ’Forbind den korrekte profession, bibelreference og person’ 

Det er en fordel at starte ved at slå et bibelcitat op.  

 

Dommer Dom 4,4 Debora 

Tolder Luk 19,2 Zakæus 

Troldmænd 2 Mos 7,11 Faraos rådgivere 

Teltmagere ApG 18,1-3 Paulus 

Officer ApG 10,1 Cornelius 

Skatteminister ApG 8,27 Dronning Kandakes 
hofmand 

Agerdyrker 1 Mos 9,20 Noa 

Parkbetjent/skovridder Neh 2,8 Asaf 

Konge 2 Krøn 17,1 Joshafat 

 


