
BIBELQUIZ - takk til Frikstad Bedehus for lån av quiz! :) 

1. Hva er en hyrde? 

2. Hva hengte de Jesus på da han skulle dø? 

3. Hvordan reagerte Goliat da han så at det var David som skulle 
kjempe mot ham? 

4. Hvem ble kastet i løvehulen? 

5. Hvor gammel var Sara da hun døde? 

6. Hvor mange bøker er det i Bibelen? 

7. Hvem ble kastet i en brønn av brødrene sine? 

8. Hvem var det folket ville skulle gå fri når Jesus ble korsfestet? 

9. Hvordan fikk de blinde på Jesu tid tak i penger til mat? 

10.Fullfør verset; «Be så skal du få...» 

11.Hvordan reagerte Jesus da disiplene jaget vekk mødrene sine som 
kom til Jesus med barna sine? 

12.Hva betyr navnet Onesimus? 

13.Hvem dro Barnabas videre med etter at han og Paulus skilte lag? 

14.Hvilken profet fikk mat av en enke i Sarepta? 

15.Hva het kongen og dronningen på Elia sin tid? 

16.Hva var det menigheten i Efesus manglet ifølge Johannes 
Åpenbaring? 

17.Hva het profeten som fikk et syn ved Kebar? 

18.Hvor mange stammer var Hosea profet for? 

19.Hva var egentlig en stall på Jesu tid? 

20.Hva het byen Jona(s) var fra? 

21.Hvor mange språk var meldingen på Jesu kors skrevet på?  

22.På hvilken øy fikk Johannes nedskrevet synene i Johannes 
åpenbaring? 

23.I hvilket år kom den første norske Bibelen? 



Hvilken bibelhistorie er dette (en historie per linje)?: 

1.🐟🐟🍞🍞🍞🍞🍞  
2.📜🏇☀✋🐎🙈)😯  
3.+🐍🍎  
4.👫👫👫👫⛵🌈  
5.💂🤕🛀😲😁💂  
6.😎👂8😎🗣🤫8👀🎉  

7. =🤺?☠😢👸)🤴👌  
8. 🤰⭐🎄  

9. 👣🌊👼⛵  

10. 🐓🐓🐓🤬  

11. 🌬🔥🏠👼🕊  

12. 🌍🧐👀🍯🥛🍇  

13. VW💃🏛  

14. 💧🍇😇👰🤵  

15. 🏜😈🍞😇  

16. 🍇🍞😇  

17. ⛵🎣🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟  

18. ⛵🌊🐳📆📆📆c🏖



Finn ett bibelsk navn i hver av de følgende setningene: 

1. EKSEMPEL: Det er mose som dekker fjellet. SVAR: MOSES 

2. Da vi dro hjem var det blitt mørkt. 

3. Alle var glad i å spille fotball. 

4. Det kunne jo han nesten se. 

5. Se, en sel i vannet! 

6. Vi trenger to river til å rake løvet bort. 

7. «Kjekt å se deg igjen», sa dama på butikken. 

8. Truls satt på en kai nær oppdrettsanlegget. 

9. Det ser ut som det begynner å regne snart. 

10.Lev i ro og mak med hverandre. 

11.Vi trenger to maskiner for å utføre jobben. 

12.Alle lo til de fikk vondt i magen.


