
Vem sa vad? 
Gruppering: Olika lag/par tävlar mot varandra. 

Utförande: Känd bibelvers läses och ev. visas upp. Det lag som kan svaret markerar på något 
sätt att de kan och får gissa. Gissar de fel går chansen vidare till annan grupp. Uppgiften är att 
kunna berätta i vilket sammanhang versen hör hemma. Extra poäng ifall laget kan säga vilken 
Bibelbok den är hämtad från.

Förslag:

”Tala, din tjänare hör”*
Rätt svar: (Samuel) Gud söker Samuel för första gången i templet hos Elia, 1 Sam 3

”Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott.”
Josefs hälsning till bröderna efter Jakobs död, 1 Mos 50

”Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte.”
Jakobs kommentar till drömmen om himlastegen, 1 Mos 29

”Se er om för min räkning efter en man som är duktig på att spela och för honom till mig.”
(Saul) David kommer till Sauls hov, 1 Sam 16

”Stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig.”
(Herrens Ängel) Elias flykt efter utmaningen  på Karmel mot Baalsprofeterna, 1 Kung 19

”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.”
(David) ps 23

”Gå härifrån, flickan är inte död, hon sover.”
(Jesus) Jairus dotter,  Matt 9, Mark 5, Luk 8

”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”
(blinde Bartimaios/ två blinda och en Kanaaneisk kvinna), Matt 9,15, 20 Mark 10, Luk 18

”Ska jag ta hand om min bror?”
(Kain), Guds samtal med Kain när han dödat Abel, 1 Mos 4

"Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." 
(Maria) Marias svar till ängeln, Luk 1:38

"Hugg det levande barnet mitt itu och ge den ena hälften åt den ena kvinnan och den andra 
hälften åt den andra."
(Salomo) Salomo håller dom över två kvinnor, 1 Kung 3:25

"Man måste lyda Gud mer än människor.”

(Petrus) Petrus svar inför Stora rådet, Apa 5:29.



"Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.”
(Gud) Skapelsen, 1 Mos 1:26.

"Saul! Saul! Varför förföljer du mig?"

(Jesus) Saul på vägen till Damaskus, Apg:22:7.

*citaten är hämtade både från Bibel 2000 och Folkbibeln


