GT-Loop

Ett spel om böckerna i Gamla testamentet!
Klipp ut korten. Blanda korten och dela ut till deltagarna. Kortet med stjärna ( * ) är
startkortet. Starta loopen genom att läsa frågan på startkortet. Den som har det rätta
svaret på på frågan svarar och läser sedan frågan på sitt kort. Loopen går vidare och
avslutas när svaret på startkortet lästs upp.

Svar: Psaltaren

Svar: Jona

*

Vad heter profeten som gett namn
åt dem fem första böckerna i GT?

Vad heter sångboken i GT som är
Bibelns längsta bok?

Svar: Mose

Svar: Höga Visan

Boken är en poetisk bok och handlar
om kärleken mellan
en brudgum och hans brud.
Vad heter boken?

Boken har namn efter en av
huvudpersonerna. Hennes svärmor
heter Noomi. Vad heter hon?

Svar: Rut

Svar: 1 & 2 Samuelsboken

Böckerna handlar framför allt
om kungarna Saul, David och Salomo.
De har fått sitt namn efter profeten
som smorde David till kung.
Vad heter de två böckerna?
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Kung Salomo har med stor
sannolikhet skrivit dessa två
poetiska böcker. Vilka?
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Svar: Ordspråksboken & Predikaren

Svar: Jesaja

Boken är en profetisk bok med
66 kapitel. Boken innehåller
många profetior om Messias.
Vad heter profeten och boken?

Mannen fick leda Israels folk
in i Kanaans land och har gett namn åt
boken som beskriver hur det gick till.
Vad heter han?

Svar: Josua

Svar: Jeremia & Klagovisorna

Profeten brukar kallas tårarnas profet
och har gett namn åt en bok och
troligtvis skrivit ytterligare en bok.
Vilka två böcker?

Boken handlar om en drottning som
räddade judarna från undergång.
Vad heter hon och hennes bok?

Svar: Ester

Svar: Esra & Nehemja

Namnet på dessa två böcker kommer
från de två profeter som var med
vid Jerusalems och templets
återuppbyggande. Vad heter de?

Dessa fyra böcker handlar om
Nord- och Sydriket och alla deras
olika kungar. Vad heter böckerna?

Svar: 1 & 2 Kungaboken,
1 & 2 Krönikeboken

Svar: Domarboken

En historisk bok om en rörig tid då
historien upprepas om och om igen:
folket glömde Gud, hamnade i krig,
ropade till Gud och Gud sände
en räddare (domare).
Vad heter boken?

Mannen i den här boken
blev svårt prövad.
Hans barn dog, han förlorade
sin egendom och han blev sjuk.
Vad heter han?

droppen.elmbv.se

2/3

Svar: Job

Svar: Daniel

Profet i Babylon under fångenskapen.
Blev kastad i lejongropen.
Vad heter han?

Den tredje längsta profetboken.
Verkade under fångenskapen.
Vad heter profeten och boken?

Svar: Småprofeterna

Svar: Hesekiel

En av småprofeterna fick i
uppdrag att gå till Assyrien
(folket som intagit Israel).
Han försökte fly, men hamnade
i sjönöd och kastades i vattnet.
Vad heter han?

De tolv kortaste profeterna
är de tolv sista böckerna i GT.
Vad brukar de kallas med ett ord?
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