
 

 

Bibel OL fra materialet ”Tolv” 

 
Varighed: Tager en mødeaften eller kan laves på weekendtur. 

Beskrivelse:  
Bibel‐OL er et sjovt løb, hvor disciplinerne er knyttet til forskellige bibeltekster. 
Før hver disciplin er ideen, at lederen genfortæller/læser tekststykket op, så børnene 
kommer ind i rammen samt tilegner sig ny viden om bibelske fortællinger. 
Ved de små (puslinge – pilte) kan i evt. slutte løbet af med at lave en samlet opsamling, 
hvor børnene skal forsøge at huske de enkelte fortællinger. I kan jo lave et skema, hvor 
disciplinerne står og hvor børnene nu skal kunne genfortælle bibelteksten, så i til sidst får 
udfyldt skemaet. 
På de næste sider ses, hvorledes OL kan gennemføres på alle klassetrin, dvs. der er ideer 
til, hvordan de enkelte discipliner kan varieres afhængigt af aldersklasse.  

Eks:  

Disciplin Aktivitet Bibel‐historie 

1  Stafet med. Samaritaner  Den barmhjerterige samaritaner  

2  Løb med korset  Korsfæstelsen  

3  Find de forsvundne drakmer  Det glemte får  

4  Undgå at blive stenet  Kvinden, der skulle stenes  

5  Kast med biblen   

6  Skyd til måls  David og Goliat  

7  Gå på vandet og bær vand  Jesus går på vandet.  

8  Flyt stenen  Stenen, der er væk fra graven – opstandelsen  

For de stores vedkommende (Væbner‐senior) kan I lade dem genfortælle historien ude på 
disciplinerne, samt lade dem se, om de kan huske, hvad vi skal have med fra den enkelte 
historie (eks. David og Goliat fortællingen, hvor det bl.a. handler om, at de største ikke 
altid er de klogeste, 1. Samuelsbog, kap. 17).  

Bøn: 
Kære Gud. 
Tak for dysten i dag – vi har moret os meget sammen. 
Tak for, at du er med os og for det fællesskab vi oplever sammen i FDF Fadervor.....  

Salme: M & L nr. 75 (”lejrbålet brænder stille”).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Bibel‐OL er et sjovt løb, hvor disciplinerne er knyttet til forskellige bibeltekster.  

Inden hver disciplin er der en henvisning til en fortælling fra biblen, så der også tilegnes 
viden. Alle historierne bag disciplinen læses op eller genfortælles, så rammen bygges op.  

Disciplin 1: 200 m. stafet med barmhjertig samaritaner, (Lukasevangeliet kap. 10,vers 25. 
Johannes Møllehaves børnebibel s.211). 
Holdet får nu chancen for at være barmhjertige samaritanere og det om kap med de andre 
barmhjertige samaritanere. En person fra holdet skal nu på skift agere den sårede og 
derefter bæres af holdkammeraterne fra ørkenen ind på herberget. Derefter agerer en ny 
deltager den sårede og bæres fra herberget ud i ørkenen og så videre.....  

(For puslinge‐tumlinge kan ”den sårede” i stedet være en dukke/tøjdyr, som børnene 
sammen skal hjælpe på samme måde, som hvis det var et rigtigt menneske). 
Materialer: ingen  

Disciplin 2: Bind et kors og bær dit kors 100 m. (Lukasevangeliet kap. 23, vers 26: 
Johannes Møllehaves børnebibel s. 245‐53). 
Historien handler om Simon fra Kyrene, som bar Jesu kors til Golgata, inden Jesus blev 
korsfæstet. 
Holdet skal binde et kors og hver discipel/person på holdet skal løbe/kravle/svømme 50 
m. med korset. (De små (puslinge ‐pilte) kan evt. få udleveret et allerede bygget kors, så 
de kun skal løbe/kravle osv. med korset).  

Materialer: rafter, tov.  

Disciplin 3: Find dit fortabte får og den forsvundne Drakme. (Lukasevangeliet kap. 15, 
vers 1‐10 Johannes Møllehaves børnebibel s.216). 
Spredt rundt på Herrens mark ligger X antal Drakmer spredt ud over det hele, find så 
mange som muligt. 
Materialer: Sten, som er sprayet med guld eller vingummier = drakmere. Derudover tov til 
at markere banen med.  

Disciplin 4: Undgå at blive stenet, (Til de store kan spørgsmålene eventuelt gøres sværere 
– se. evt. under kategorien ”Spil” for ideer til nye spørgsmål.) (Johannesevangeliet kap. 8, 
vers 1‐11; Johannes Møllehaves børnebibel s.245).  

Svar rigtig på spørgsmålene ellers vanker der flyvende flødeboller/vandballoner/ 
flødeskum/ plastik dyr Spørgsmål:  

Spørgsmål  Svar  

1. Nævn mindst 8 af navnene på de 12 af Jesu 
disciple  

Svar: Ifølge Markus kap. 3, vers 13: Simon Peter, 
Zebedæus sønnerne Jakob og Johannes, Andreas, 
Filip, Bartholomæus, Matthæus, Thomas Jakob 
Alfæus’ søn, Thaddæus, Simon Kana’næeren og 
Judas Iskariot.  

2. Hvor mange gange fornægtede Peter Jesus?  Svar: 3 gange.  

3. På hvilken dag skabte Gud mennesket?  Svar: På 6. dagen. 1. mosebog kap. 1, vers 26‐31. 

4. Hvad hedder Jesu ́forældre?  Svar: Josef og Maria  

5. Hvad skete der i GEtsamene have, da Jesus 
var der med disciplene?  

Svar: Judas forrådte Jesus med et kys under 
påskemåltidet og Jesus blev arresteret.  

6. Hvor mange bud fik Moses af Gud på bjerget?  Svar: 10 Bud på stentavler.  



  

 

7. Hvad hed drengen, som vandt kampen over 
Goliat?  

Svar: David, som senere blev konge  

8. Hvad spiste Eva i Edens have, som sendte 
hende og Adam bort?  

Svar: Et æble fra kundskabens træ.  

9. Hvad er det, som du skal gøre mod din 
næste?  

Svar: Behandla ham, som du behandler dig selv  

10. Hvilket slags træ gemte Zakæus sig i? 
A. Egetræ; B. Pæretræ eller C. Morbærfigen træ  

Svar: C.  

Disciplin 5: Bibelstød – kast biblen længst.  

I denne disciplin skal børnene kaste med en bibel/telefonbog så langt som muligt, når 
bogen kastes mellem benene. Materiale: Bibel/telefonbog, målebånd.  

Disciplin 6: David og Goliat; (1. Samuelsbog kap.17). 
David nedkæmpede Filistrernes kæmpe, Goliat. 
Her skal holde øve sig i at kaste som David – de skal skyde til måls mod en 
papfigur/målskive, en person i en sort sæk eller måske et andet hold. 
Materialer: flødeskum, ske og målskive/person.  

Disciplin 7: Jesus går på vandet, (Matthæusevangeliet kap. 14, vers 22. Johannes 
Møllehaves børnebibel s. 203). Holdet skal gøre forsøget efter, men må tage hjælpemidler 
i brug. Jorden bliver nu pludselig vand og holdet skal tilbagelægge en bane. 
Hjælpemidlerne er: aviser, spande, brædder eller lignende.  

I kan krydre opgaven ved at indføre, at holdet samtidig med at de ”går på vandet”, skal de 
også transportere noget vand i en balje.  

(For puslinge‐tumlinge kan i på forhånd lave en ”forhindringsbane”, som de skal 
transportere vandet igennem – det kan være kravle under et bord, over en stol mv.) 
Materialer: aviser, spande, brædder, en balje og vand.  

Disciplin 8: Sten, der forsvandt fra Graven. (Lukasevangeliet kap. 24, vers 1‐8 
(opstandelsen) Johannes Møllehaves børnebibel s. 254‐56). 
Holdet kommer til Graven, hvor stenen endnu ikke er fjernet – de skal nu skubbe stenen 
væk, så opstandelsen kan ske!  

Holdet skal flytte en tung sten – kan være, at de skal skubbe en bil nogle meter, flytte en 
trillebør med jord osv. (tilpas til børnenes størrelse).  

OBS! Bibel‐OL er i denne version ikke lavet som en egentlig konkurrence, men som et løb 
rundt i forskellige bibeltekster. I kan selv indføre konkurrenceelementet ved at lave 
pointskemaer og præmier.  

 


