
Bibel-doobidoo

En lek för barngruppen eller familjen! Prova gärna att använda den vid fester 
eller kalas!
Bibel-doobidoo innehåller tre olika lekar:
• Gissa bibelpersoner.
•  Vem sa vad?
•  Gissa rätt bibelvers. 
Lekarna går att variera i svårighetsgrad för att passa den gemenskap som vill 
leka. 
Lycka till! 

Gissa bibelperson (sista minuten)

Gruppering: Olika lag tävlar mot varandra. Två lagmedlemmar väljs ut till att beskriva 
och gissa. 
Variant: hela laget gissar men två växlar om att beskriva.

Utförande: Ledaren håller upp ett bibelnamn för den i laget som ska beskriva personen. 
Gissaren (en eller flera) ser inte namnet men gissar efter beskrivningen. När den gissar 
rätt byter den plats med den som beskrev bibelpersonen. Känner inte beskrivaren till 
bibelpersonen får den gå till nästa genom att säga ”pass”. Det samma gäller den som 
gissar.  Tillsammans får laget tjäna ihop poäng under en överenskommen tid. (1-3 min)
För att göra leken svårare väljs bipersoner i bibelberättelserna.

Förslag till bibelpersoner:
Adam
Eva
Kain
Abel
Noa
Abraham
Isak
Jakob
Esau
Josef
Lot
Mose
Aron



Josua
Samuel
David 
Goliat
Daniel
Gideon
Simson
Rut 
Lots fru
Sara
Hagar
Rebecka
Potifar
Benjamin
Saul
Salomo
Elia
Elisa
Jona
Jesus
Petrus
Maria
Tomas
Johannes Döparen
Paulus
Lukas
Jairos
Marta
lasaros
Pilatus
Judas

Vem sa vad? (textremsan)
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

*citaten är hämtade både från Bibel 2000 och Folkbibeln

Bibelvers (textremsan)
Gruppering: Par eller grupp

Utförande: En del av en bibelvers läses och visas upp.
Det lag som snabbast markerar att de kan, får chansen att muntligt fylla på bibelversen 
och får poäng om de kan. Domaren avgör hur ordagrant versen ska citeras. 

Förslag

…att han utgav sin enfödde Son...* Joh 3:16
… för dem som är i Kristus Jesus. Rom 8:1
…älska din nästa… 3 Mos 19:18, Matt 19:19, Matt 22:39, Mark 12:31  Luk 10:27  

Rom 13:9, Gal 5:14, Jak 2:8  
…av hela ditt hjärta och av hela din själ…Matt 22:37
…bättre än offer och hörsamhet 
bättre än … 1 Sam 15:22



… omöjligt för Herren? 1 Mos 18:14
…som har gjort himmel och jord. Ps 121:2
Överlämna din väg åt Herren… Ps 37:5
…och här nere råder hans eviga armar. 5 Mos 33:27
Är Gud för oss… Rom 8:31
…mig skall intet fattas. Ps 23:1
Jag vill lära dig och… Ps 32:8
Gud är vår tillflykt… Ps 46:2
…nämligen fridens tankar 
och inte ofärdens… Jer 29:11
…du ger dem deras mat i rätt tid… Ps 145:15-16
…som tar bort världen synd. Joh 1:29
…sanningen och livet. Joh 14:6
…ger sitt liv för fåren. Joh 10:11
Gud bevisar sin kärlek… Rom 5:8
Kristus friköpte oss… Gal 3:13

* Alla citaten är hämtade från Folkbibeln


