
Spillet om Advent
Hvert år fejrer vi advent, men hvad er advent, og hvad kan advent lære os om Gud? 
I ”Spillet om advent” er der quiz-spørgsmål, oplæsning af bibeltekster, spørgsmål til samtale og eftertanke samt 
små opgaver. Spillet lægger op til at børn og voksne snakker sammen om  - og bliver klogere på - advent.

Før I går i gang:
Print alle arkene i denne PDF-fil. Sæt de 4 ark til spillepladen sammen. 
Klip kortene ud og læg dem i en bunke med bagsiden opad. De skal ligge i nummer-rækkefølge, så nr. 1 er det 
første kort man trækker. 
Hvis I ikke skal bruge for lang tid på at slå op i Bibelen, kan I evt. slå bibelteksterne op på forhånd og sætte bog-
mærker ind.
Disse bibeltekster skal bruges:
Es 7, 14  + Es 9, 1-5 + Es 53, 5 + Luk 2, 8-15 + Johs 3,17  + Johs 1, 1-5 + Johs 1,14 + 1. Thess 5, 9-10 + Matt 1, 18-25 + 
Johs 8,12 + Matt 24, 42-44 + Hebr 1, 1-2 + Mark 13, 31-32 + 1. Johs 4,10 + 2. Pet 3, 9

Hvem kan være med?
Alle fra ca 10-100 år. 3-15 deltagere. 

Hvor lang tid tager spillet?
I kan enten afsætte et tidsrum (fx 45 minutter) og så afslutte spillet, når den tid er gået. 
Eller I kan spille indtil et hold når i mål.

Hvad skal man bruge?
En eller flere terninger, en adventskrans med 4 lys (eller bare 4 lys), tændstikker/lighter, en spillebrik pr. hold, en 
Bibel, et stopur (evt. på mobiltlf), en pose pebernødder, et stykke papir og en blyant.

Hvordan spiller man?
Hvis I er 3-5 personer spiller I mod hinanden. 
Hvis I er mere end 5 personer, skal I dele jer i max 3 hold på 3-5 personer. 
Alle hold stiller deres brik på startfeltet.
Man starter altid sin tur ved at få læst et kort højt, og man slutter (som regel) sin tur med at slå med terningen og 
rykke sin brik. Hver gang man skal slå med terningen, må man slå to gange (eller slå med to terninger).
Når man har løst en ”opgave for alle”, må alle hold slå med terningen og rykke frem.
Hold 1 begynder ved at én fra det næste hold tager det øverste kort i bunken og læser det højt. 
Når opgaven er løst, går turen videre til hold 2 osv.
Når man kommer til en stjerne må man tænde et lys i adventskransen.
Hver gang man lander på et lige tal, må man få en pebernød.

Hvordan slutter spillet?
Når et hold kommer frem til den sidste stjerne (eller når jeres afsatte tid er gået), skal I finde kort nr. 24 og læse 
det højt. På den måde slutter spillet.

Hvem vinder?
Enten det hold, der først når i mål og kan tænde det 4. lys i adventskransen, eller det hold der er nået længst, når 
jeres afsatte tid er gået.
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1. Hvad er betyder advent?

Opgave for holdet:
Ordet advent kommer af det latinske ”Adventus 
Domini”. 
Hvad betyder ”Adventus Domini”? 
 1.  Ventetid
 2.  Kirkens nytår
 3.  Herrens komme
 
(Svar: Herrens komme)

- hvis I svarer rigtigt: slå med terningen og ryk 
frem. Ellers ryk 2 frem.

2. Hvornår er det advent?

Opgave for holdet: 
Hvornår fejrer vi advent?

(Svar: Adventstiden = de fire sidste søndage inden 
jul. Hvis juleaften falder på en søndag, er   
denne dag også fjerde søndag i advent.)

- hvis I svarer rigtigt: ryk 6 frem. Ellers ryk 3 frem.

3. Indstil tankerne på Gud

Opgave for holdet: 
Advent handler om at glæde sig til og gøre sig klar til 
julen, hvor Gud kom til verden ved at lade Jesus blive 
født. 
Før i tiden gjorde man noget særligt, for at blive 
stille for Gud og komme til at glæde sig ekstra til 
jul. Hvad gjorde man?
 1.  Man tændte et lys og bad en særlig   
  advents-bøn hver morgen
 2.  Man fastede - dvs. at man lod være med 
  at spise
 3.  Man ringede med kirkeklokken 3 gange 
  om dagen

(Svar: Man fastede. At undvære noget godt i en tid 
skulle hjælpe folk til at længes efter julen og min-
de dem om julens vigtigste indhold: Jesus)

- hvis I svarer rigtigt: ryk 8 frem. Ellers ryk 3 frem.

4. Jesus blev forudsagt

Længe før Jesus blev født, gav Gud besked til sit 
folk, om at han ville sende en frelser. Guds plan var 
nemlig ikke en pludselig hovsa-plan. Det var en nøje 
gennemtænkt og helt perfekt plan. Esajas er en af 
de profeter, der fik lov til at forudsige at Guds søn, 
Jesus, ville komme til jorden.

Læs Es 7, 14  + Es 9, 1-5 

Opgave for holdet:
Hvornår levede Esajas?
 1. ca. 100 år før Jesu fødsel
 2. ca. 400 år før Jesu fødsel
 3. ca. 800 år før Jesu fødsel
(Svar: Ca. 800 år før Jesu fødsel)

- hvis I svarer rigtigt: slå med terningen og ryk 
frem. Ellers ryk 3 frem.



5. Hvorfor kom Jesus til jorden? 

Opgave for alle: Snak sammen om: 
Hvorfor kom Jesus til jorden? Nævn så mange 
grunde I kan komme i tanke om. Hvilken grund 
synes I er den vigtigste?

- Når I har snakket om det: slå med terningen og 
ryk frem.

6. Hvor længe skal vi vente?

Advent handler ikke kun om at vente på, at det bliver 
jul. Vi venter også på, at Jesus kommer igen og gør 
sit rige synligt for alle mennesker. Men det kan 
være svært at vente. Især når man ikke helt ved hvor 
længe man skal vente. Jesus fortalte sine disciple at 
han vil komme igen, men de fik ikke at vide præcis 
hvornår. Jesus sagde, at vi altid skal være klar til at 
han kommer. 

Opgave for alle: 
Sæt et stopur til at tælle op fra nul. Alle skal nu 
lukke øjnene, og én person siger START og star-
ter stop-uret. Man skal nu prøve at fornemme 
hvornår der er gået et minut. Man må ikke tælle 
sekunder. Når man tror der er gået et minut åbner 
man øjnene, kigger på uret og noterer sig hvor 
mange sekunder der er gået. 

- Når alle har åbnet øjnene, finder man ud af hvem 
der var tættest på et minut. Vedkommenes hold 
må rykke 8 felter frem. Derefter går turen videre 
til det hold I var nået til.

7. Himmellængsel

Har I hørt ordet ”himmellængsel”? Det handler om, 
at vi kan længes efter at komme i himlen, hvor alt 
er godt, og vi skal være sammen med Gud. Men har 
I tænkt på, at Gud også længes og glæder sig til at 
være sammen med os? Det er faktisk noget af det 
vigtigste ved advent - at Gud længes efter at være 
sammen med os!

Opgave for alle: Snak sammen om:
Glæder I jer til himlen? Hvad kan vi glæde os til at 
opleve der? Hvordan tror I der ser ud på den nye 
jord?

- Når I har snakket om det: alle hold må slå med 
terningen og rykke frem.

8. Hvad ønsker Gud for os?

Mange religioner handler om at man skal finde vej til 
en gud. Men i Bibelen kan vi læse, at Gud ikke er en 
ligeglad Gud, der sidder og venter på, at vi kommer 
til ham - Gud er kommet til os! 
I de to bibelvers her, kan vi læse om HVORFOR Gud 
er kommet.

Opgave for alle:
Hvilke ord tror I der mangler her?
For Gud sendte ikke sin søn til verden for at 
................. verden, men for at verden skal ................ 
ved ham

For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans 
................., men til at opnå .......................... ved vor 
Herre Jesus Kristus, som ................ for os, for at vi, 
hvad enten vi er vågne eller sover, skal ................ 
sammen med ham. 

Når I har gættet: 
Læs Johs 3,17  og 1. Thess 5, 9-10 for at finde svaret.

- Når I har fundet de manglende ord: alle hold må 
slå med terningen og rykke frem.



9. Hvem er Jesus?

Læs Matt 1, 18-25

Opgave for alle:
Teksten fortæller os at Jesus havde to navne. 
Hvilke?

Hvilke andre navne har Jesus? I får et minut til at 
skrive så mange af Jesu navne som muligt på jeres 
papir. Holdene løser opgaven hver for sig men på 
samme tid. Læs navnene højt når tiden er gået.

Bagefter må I læse dette:
Måske havde I nogle af disse navne med? 
Messias, Kristus, Menneskesønnen, Vejen , Sandhe-
den, Livet, Ordet, Evighedsfader, Fredsfyrste, Un-
derfuld Rådgiver, Guds lam, Kongernes konge, Livets 
brød, Verdens lys ...

Har I skrevet 5-10 navne: Ryk 4 felter frem.
Har I skrevet 11-15 navne: Ryk 6 felter frem
Har I skrevet over 16 navne: Ryk 8 felter frem.

10. Lige pludselig er Jesus her

Vi tænder det første lys i adventskransen, og 
synes måske der er lang tid til den 24. december. 
Men pludselig er alle fire lys tændt og det er jul. 
Sådan er det også når Jesus kommer til jorden igen. 
Han har fortalt at han vil komme, og vi tænker, at der 
er lang tid til, men han har sagt, at lige pludselig er 
han her. 

Læs Matt 24, 42-44

Opgave for alle:
Vend jer mod hinanden to og to. Person 1 trækker 
sit ærme op til over albuen og lukker derefter øj-
nene. Person 2 sætter sin pegefinger på den anden 
person håndled (indersiden) og kører langsom 
fingeren op mod indersiden af albuen. Person 1 
skal sige STOP, når han/hun mener at fingeren 
er nået til albuen. Prøv evt. et par gange og byt så 
roller.

- Derefter: alle hold må slå med terningen og ryk-
ke frem.

11. Jesus er verdens lys

Lysene på adventskransen minder os om, at Jesus er 
verdens lys. Et stearinlys kan pustes ud, men Jesus 
kan aldrig slukkes!

Læs Johs 8,12

Opgave for holdet:
Hvis I kan nynne melodien til ”Nu tænder vi det 
første lys” må I rykke 4 felter mere frem end ter-
ningen viser.

- Derefter: slå med terningen og ryk frem.

12. Gud taler til os

På gammel testamentes tid talte Gud til mennesker 
ved at give beskeder til profeter. 

Opgave for alle: Snak sammen om:
Hvordan taler Gud til os i dag? Hvordan kan vi 
”høre” ham?

Når I har snakket om det: Læs Hebr 1, 1-2

Teksten siger at Gud taler til os på to måder. 
Hvilke?

- Når I har snakket om det: alle hold må slå med 
terningen og rykke frem.



13. Vi går fri

Gud udvalgte én bestemt til at tage straffen for alle 
mennesker: sin egen søn. Fordi Jesus døde på korset 
kan alle vi andre gå fri.

Læs Es 53, 5 som handler om Jesus

Opgave for alle:
Nu gælder det om at finde de pebernødder der går 
fri, fordi en anden end dem er valgt. Læg 15 pe-
bernødder på bordet. Det hold der har tur lukker 
øjnene. De andre vælger hvilken pebernød der skal 
være ”Jesus”. Nu må holdet åbne øjnene og skiftes 
til at tage en pebernød. Hvis ”Jesus” bliver taget, 
råber de andre ”Jesus!” og holdet må ikke få flere 
pebernødder.

- Derefter: holdet må slå med terningen og rykke 
frem.

14. Gud elsker os!

Hvorfor sendte Gud sin søn til jorden? Fordi han 
elsker os! 
Jesus skulle løse en opgave på jorden: han skulle 
tage vores straf ved at dø på et kors, og han skulle 
kæmpe mod døden og overvinde den. 
Det var en forfærdelig hård opgave. Men Jesus tog 
opgaven på sig, for han elsker os!

Opgave for alle:
Læs 1. Johs 4,10. 
Lær verset udenad og lav evt. fagter til det.

- Derefter: alle hold må slå med terningen og ryk-
ke frem.

15. Jesus kommer igen

Advent handler om at Gud kommer til os. Han kom 
da Jesus blev født, og en dag vil han komme til jor-
den igen, så alle kan se ham. Og han ønsker ikke, at vi 
skal blive forskrækkede, når han kommer, men at vi 
skal glæde os. Hvis vi kender Jesus og har ham som 
ven, bliver det en fantastisk dag. 

Opgave for holdet:
Hvem ved hvornår Jesus kommer igen?
 1. Kun Jesus og Gud
 2. Kun Gud
 3. Kun Gud og englene

Læs Mark 13, 31-32 for at finde svaret.

- hvis I svarer rigtigt: slå med terningen og ryk 
frem. Ellers: ryk 3 frem.

16. Hvad handler advent om?

Opgave for alle:
Snak sammen om: 
Tid - kærlighed - afstand - håb - plan - lys  - 
fjendskab - tålmodighed.

Tag et ord af gangen og snak om hvordan I synes 
det har noget at gøre med advent.

- Når I har snakket om det: alle hold må slå med 
terningen og rykke frem.



17. Gud kommer aldrig for sent!

Guds folk, jøderne, havde ventet i flere hundrede år 
på at Gud ville opfylde sit løfte og sende en frelser 
til dem. Ind imellem har de sikkert tænkt ”Har Gud 
glemt os? Har han glemt hvad han har lovet os, siden 
der ikke sker noget?” Men Gud vidste hvornår det var 
det helt rigtige tidspunkt. 
Når vi beder Gud hjælpe os med et problem, er det 
ikke altid han svarer på vores bøn med det samme. 
Så kan vi blive utålmodige og tænke ”har Gud glemt 
mig?”. Men Gud griber altid ind på det rigtige tids-
punkt. Gud kommer aldrig for sent!

Læs Gal 4, 4-5 

- Derefter: holdet må slå med terningen og rykke 
frem.

18. Hvorfor er Jesus ikke kommet 
endnu?

Allerede lige efter Jesus var steget til himlen, 
regnede de kristne med, at Jesus snart ville komme 
igen. Og det var meget vigtigt for dem, at så mange 
som muligt, skulle høre om Jesus, inden det var for 
sent.

Opgave for alle: Snak sammen om:
Hvordan kan det være Jesus ikke er kommet end-
nu?

Læs 2. Pet 3, 9. 
Giver teksten et svar?

- Når I har snakket om det: alle hold må slå med 
terningen og rykke frem.

19. Hvor kom Jesus fra?

Opgave for alle: Snak sammen om:
Fandtes Jesus før han blev født som et barn i 
Betlehem?

Læs Johs 1, 1-5 og Johs 1,14. 

Læs først teksterne almindeligt, prøv derefter at 
sætte JESUS ind i stedet for ORDET, og læs højt 
igen.

- Derefter: alle hold må rykke 5 frem.

20. Hvilken farve har advent?

Opgave for holdet:
Advent har en bestemt farve i kirken. Hvilken?
 1. Rød
 2. Hvid
 3. Lilla

(Svar: Adventstidens farve er lilla. Den lilla farve 
symboliserer alvor og at man beder Gud om tilgi-
velse for det forkerte man har gjort)

- hvis I svarer rigtigt: holdet må slå med ternin-
gen og rykke frem. Ellers går turen bare videre til 
næste hold.



21. Et tegn

Læs Luk 2, 8-15

Hyrderne ved Betlehem fik besøg af engle, der fortal-
te at der var født en frelser. Og englene gav dem et 
tegn, så hyrderne kunne være sikre på, at det ikke 
bare var et tilfældigt barn de fandt, men at det virke-
lig var frelseren, Jesus.

Opgave for holdet:
Nu skal I lave tegn. Dan bogstaverne ADVENT 
med jeres kroppe. Aftal (hemmeligt) et ord mere, 
som I vil danne, og lad de andre hold gætte jeres 
ord uden I siger en lyd.

- Derefter: slå med terningen og ryk frem. Hvis 
jeres hemmelige ord bliver gættet, må I rykke 3 
ekstra frem. 

22. Vent på Gud

Opgave for alle: Snak sammen om: 
Advent handler bl.a. om at vente. Kan I komme i 
tanke om nogle personer fra Bibelen som måtte 
vente? Hvad måtte de hver især vente på?

- Når I har snakket om det: alle hold må slå med 
terningen og rykke frem.

23. Adventskransen

Opgave for holdet: 
Fra hvilket land kommer traditionen med 
advenstkrans?
 1. Danmark 
 2. Tyskland
 3. Sverige

(Svar: Tyskland)

- hvis I svarer rigtigt: slå med terningen og ryk 
frem. Ellers går turen bare videre til næste hold.

24. Hvad siger advent om Gud?
Advent minder os om, at Gud for meget lang tid siden 
planlagde at sende sin søn for at frelse os. Gud har 
fortalt om planen mange gange gennem flere hund-
rede år. Og han holdt hvad han lovede. For Gud kan 
man stole på. Advent minder os om, at Gud elsker os 
så meget, at han gav det dyreste han havde, for at 
frelse os fra fortabelsen. Og advent minder os om, at 
Jesus en dag kommer igen, for at hente alle som tror 
på ham. Han vil have os med hjem til himlen, hvor 
alt er godt. Advent minder os om at vi skal være klar 
til at møde Jesus. Og advent minder os om at vente 
på Gud, når vi er utålmodige. For Gud kommer altid 
i rette tid.
Bed denne bøn sammen:
Kære Jesus
Tak fordi du elsker os og længes efter at være sam-
men med os. Tak fordi du blev et menneske og kom til 
os. Tak fordi du tog vores straf, da du døde på korset. 
Tak fordi du en dag kommer igen, for at hente alle 
som tror på dig. Hjælp os til at glæde os til det. Du er 
værd at stole på, Jesus. Du holder hvad du lover. Tak 
for det. Amen

Syng til sidst ”Tak og ære være Gud” og snak sam-
men om hvad versene betyder.



Tak og ære være Gud

Tak og ære være Gud, 
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.

Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.

Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!

Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,

at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.
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dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!

Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,

at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.


