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Oppgave 1

Svar på spørsmålene

Spørsmålene i denne oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 1. Samuelsbok.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter.
1 poeng for hvert riktig svar. Maks 10 poeng.
1. Hvor stort stykke av offerkjøttet fikk Hanna av Elkana? ______________
2. Fyll inn manglende tall
”Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn ______ sønner?”
3. Hvor mange okser hadde Hanna med til Herrens hus da hun skulle levere fra seg
Samuel? ___________
4. Hva laget Hanna til Samuel hvert år? _______________
5. Hvor lå Samuel den natten Herren talte til ham? ____________________
6. Hvor mange ganger ropte Gud på Samuel? __________________
7. Hvor mange sekel sølv hadde tjenestegutten til Saul til å gi til Samuel?
____________
8. Hvor lenge hadde eselhoppene vært borte fra Saul da han møtte Samuel?
___________
9. Hvor i festsalen fikk Saul og tjenestegutten sitte? ________________
10. Hva helte Samuel ut over Sauls hode? __________________
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Oppgave 2

Hvem er din far?

Denne oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 1. Samuelsbok.
Svar på spørsmålene.
Tillatt tid på denne oppgaven er 3 minutter.
1 poeng for hvert riktig svar. Maks 9 poeng.

1. Hva het sønnene til Eli? _______________ og ______________

2. Hva het faren til Samuel? ______________

3. Hva het sønnene til Samuel? _______________ og ________________

4. Hva het faren til Elkana? ________________

5. Elihu hadde et oldebarn som het? ________________

6. Hva het farfaren til Saul? _________________

7. Hva het faren til Saul? _________________
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Oppgave 3

En strek

Sett en strek under rett svar.
Tillatt tid på denne oppgaven er 4 minutter.
1 poeng for hvert riktig svar. Maks 10 poeng.
1) Hvem var det som sa: ”Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”
1) Paulus
x) Døperen Johannes
2) Moses
2) Jesus hadde en disippel som het?
1) Andreas x) Sakkeus 2) Lasarus
3) Gideon fikk en beskjed fra Gud. Hva skulle han gjøre?
1) Forkynne Guds ord for amalekittene
x) Berge Israel ut av midjanittenes hånd
2) Bygge tilfuktssteder for israelittene
4) Hvilke ord mangler i dette bibelordet?
Likesom _________ løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også ____________
løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv (Joh 3, 14‐15)
1) Moses – Menneskesønnen
x) øverstepresten – staven
2) Aron – Jesus
5) Hvem kom for å snakke med Jesus om natten?
1) Matteus x) Peter
2) Nikodemus
6) Profeten Jesaja hadde en uvanlig opplevelse i templet. Hva fikk han se?
1) Han så Herren sitte på en høy og mektig trone.
x) Han så ikke noe, men hørte englesang
2) Han så to menn i hvite klær
7) Josef var i Egypt tjener hos?
1) Kornelius x) Aron

2) Potifar

8) Hva het svigerfaren til Moses?
1) Elimelek x) Jakob
2) Jetro
9) Hva het den eldste sønnen til Adam og Eva?
1) Kain
x) Jakob
2) Set
10) Hvor bodde enken som bare hadde litt mel i krukken og litt olje i kruset?
1) I Tyrus
x) I Sarepta
2) I Jaffa
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Oppgave 4

Fakta

Fyll inn de manglende ordene i faktasetningene. Det står tall i parentes de plassene der
det er et tall som skal fylles inn. De andre plassene er det et navn eller et annet ord som
mangler.
Tillatt tid på denne oppgaven er 5 minutter
1/2 poeng for hvert riktig svar. Maks 9 poeng
Fakta om Abraham
Han het opprinnelig_____________
Hans andre sønn het ________________
Fakta om Isak
Han giftet seg med _______________
Han var far til tvillingene ______________ og ______________
Fakta om Paulus
Han møtte Jesus da han var på vei til _______________
I ______________(tall) dager var han blind
Han ble bitt av en _______________da han satt ved et bål på stranden
Fakta om Peter
Han fikk gå på ____________ da han så på Jesus
Han fornekta _____________ (tall) ganger at han kjente Jesus
Han skrev ________(tall) brev i Bibelen
Fakta om Samson
En kvinne ved navn ___________ fikk Samson til å røpe hvor han fikk styrken sin fra.
Fakta om Boas
Han giftet seg med en kvinne frå Moabs land ved navn ___________
Han drog av seg ____________ sin og gav den til løseren som en bekreftelse på avtalen
som var inngått.
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Fakta om Maria Magdalena
Hun hadde så mange som _______ (tall) onde ånder i seg før hun ble helbredet av Jesus.
Fakta om Jesus
Han lå i graven i _______ (tall) dager før han stod opp igjen.
I ________ (tall) dager ble han fristet av djevelen i ørkenen.
Elven Jesus ble døpt i het ________

