
Bibelskattejagt 

Hvert hold skal løse en række opgaver hvor svarene skal findes i Bibelen. 

Der er mulighed for op til 3 ledetråde, dog trækker dette ned i point. 

- For hvert rigtigt svar gives 5 point. 
- For rigtigt svar ved brug af 1 ledetråd gives 3 point. 
- For rigtigt svar ved brug af 2 ledetråde gives 2 point 
- For rigtigt svar ved brug af 3 ledetråde gives 1 point 
- For forkert svar gives 0 point 

Ved bonusspørgsmål kan opnås 2 tillægspoint, der gives dog ingen ledetråde til bonusspørgsmål. 

Opgaverne er fordelt på poster i området, både ude og inde. Holdet skal finde posten og tage en 
opgave med tilbage til deres bord hvor opgaven løses. En løst opgave afleveres til dommerpanelet 
for at sikre at der ikke rettes i tidligere svar hvis senere opgaver giver svaret. 

Rekvisitter: 

Hvert hold skal bruge blyant, papir, Bibel og oversigt over posternes fordeling i området. 

Ved dommerbordet sidder dommerne med ledetrådene og holder styr på hvor mange ledetråde de 
forskellige hold bruger.  

 

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: 

1. ledetråd: Navnene findes i et af evangelierne Matthæus, Markus, Lukas eller Johannes 
2. ledetråd: Navnene findes i Matthæusevangeliet 
3. ledetråd: Navnene findes i Matthæusevangeliet, kapitel 10 vers 2-4 

SVAR: Simon Peter, Andreas, Jakob Z, Johannes Z, Filip, Bartholomæus, Thomas Matthæus, 

Jakob A Thaddæus/Judas J, Simon (zeloten), Judas Iskariot  

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt 
Jesus og hængt sig selv? 

SVAR: Matthias (ApG. 1, 26) 

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: 

1. ledetråd: Jakob og hans slægt er beskrevet i Mosebøgerne 



2. ledetråd: Jakobs sønners navne står i 1. Mosebog 
3. ledetråd: Jakobs sønners navne står i 1. Mosebog, kapitel 35 vers 23-27 

SVAR: Jakob havde nu tolv sønner. Leas sønner var: Ruben, Jakobs førstefødte, Simeon, Levi, 

Juda, Issakar og Zebulon. Rakels sønner var: Josef og Benjamin. Rakels trælkvinde Bilhas sønner 

var: Dan og Naftali. Leas trælkvinde Zilpas sønner var: Gad og Asher.  

Opgave 3 

Hvor var Israelitterne henne da de byggede en Guldkalv og tilbad den som deres Gud? 

1. ledetråd: Læs om Israelitternes udvandring fra Egypten i 2. Mosebog (kapitel 32) 

SVAR: (Sinaj) ørkenen 

Bonusspørgsmål: Hvad hed Israelitternes leder under denne vandring? 

SVAR: Moses 

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) 

SVAR: 

1. Samson 

2. David 

3. Ruth 

4. Træet til kundskab om godt og ondt 

5. Sem, Kam og Jafet 

6. Daniel 

7. Belshassar 

8. Nineve 

9. Saul 

10. Saul 



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) 

SVAR: 

1. Elisabeth 

2. Johannes Døberen 

3. Paulus (Saulus) 

4. Tertius (Rom. 16,22) 

5. Jesus 

6. Nikodemus 

7. Simon Peter 

8. Pontius Pilatus 

9. Simon Peter 

10. Johannes Døberen 

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.  

1. ledetråd: Verset står i en salme 
2. ledetråd: Verset står i den længste salme  
3. ledetråd: Verset står i salme 119 

SVAR: Sl. 119,105 

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) 

SVAR: 

1. 66 

2. 150 

3. 1. Mosebog 

4. Malakias og Matthæus 

5. Obadias, Filemon, 2. Johannes, 3. Johannes, Judas’ brev 

Opgave 8 

Hvad er Missionsbefalingen og hvor står den mest kendte version? (Skriv bog, kapitel og vers) 

1. ledetråd: Jesus holder denne tale til sine disciple inden han farer til himmels 
2. ledetråd: Det står i et af de 4 evangelier 
3. ledetråd: Matthæusevangeliet 

SVAR: Jesu udsendelsestale til sine disciple, hvor han beder dem om at fortælle evangeliet videre. 

Matt 28,18-20 

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): 

1. ledetråd: Udfrielsen fra Egypten og de 10 plager står beskrevet i en af mosebøgerne 
2. ledetråd: Udfrielsen fra Egypten og de 10 plager står beskrevet i 2. mosebog 
3. ledetråd: Udfrielsen fra Egypten og de 10 plager står beskrevet i 2. mosebog kapitel 7-11 

Bonusspørgsmål: Hvad kalder Israelitterne den fest de holder til minde om den nat da de blev 
udfriet fra Egypten? 

SVAR: 

1. Vand til blod 

2. Frøer 

3. Myg 

4. Fluer 

5. Kvægpest 

6. Bylder 

7. Hagl 

8. Græshopper 

9. Mørke 

10. Den førstefødtes død 

SVAR: De usyrede brøds fest 



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? 

1. ledetråd: der er 4 forgårde: præsternes forgård, hedningernes forgård, kvindernes forgård 
og mændenes forgård. 

2. ledetråd: Der er en tegning af tempelet på kortene bagerst (eller forrest) i Bibelen.  

SVAR: Hedningernes forgård 

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? 

1. Ledetråd: Da Sara får Isak og han begynder at lege med Hagars søn bliver Hagar og 
hendes søn sendt bort og må drage ud i ørkenen. 

2. ledetråd: Historien om Abraham står i 1. mosebog 
3. ledetråd: Historien om Abraham og hans slægt står i 1. mosebog kapitel 16 

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? 

SVAR: Ismael 

SVAR: Vædder 

SVAR: Esau og Jakob 

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…” 

 
1. Ledetråd: 1. Kor 13,13 
2. Ledetråd: Rom 8,31 
3. Ledetråd: Rom 8,1 



4. Ledetråd: Matt 11,28 
5. Ledetråd: Matt 6,33 
6. Ledetråd: Åb 20,4 
7. Ledetråd: Job 19,25 
8. Ledetråd: Es 9,5 
9. Ledetråd: Sl. 119,105 

(Der gives 3 point for hvert rigtigt svar, og -2 point for hver brugt ledetråd) 

SVAR: 

1. …men størst af dem er kærligheden” 

2. …er Gud for os, hvem kan da være imod os!” 

3. …for den som er i Jesus Kristus” 

4. …som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” 

5. …hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift” 

6. …døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere” 

7. …til sidst skal han stå frem på jord” 

8. …Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste” 

9. …for min fod, et lys på min sti” 

 


