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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet  jer… 

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 



 

Bibelpuslespil: Post  2 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple…  

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn…  

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk… 

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren…  

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Jesus sagde til ham: 'Jeg er vejen og sandheden og livet…  

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde… 

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud…  

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 
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Formål: for familien til en hyggelig gåtur i naturen  

med aktivitet og samtale om bibelen - Tid: 30min - Alder: 10-100   

     Dette løb er opsat efter aftale med: ___________________________________  

 

og fjernes senest d.  

Find fortsættelsen på dette bibelvers:  
”For af den nåde er I frelst ved tro… 

 A)... for at enhver, 

som tror på ham, 

ikke skal fortabes, 

men have evigt liv”. 

Joh 3,16  

B)... planer om  

lykke, ikke om  

ulykke, om at give 

jer en fremtid og et 

håb.” Jer 29,11  

C)... og som efter 

hans beslutning er 

kaldet.”   

                            

Rom 8,28  

D)... nær ikke rædsel, 

og lad dig ikke 

skræmme, for Herren 

din Gud er med dig  

overalt, hvor du går.”  

Jos 1,9  

E)... ingen kommer 

til Faderen uden 

mig.”  

 

Joh 14,6  

F)... og det skyldes 

ikke jer selv, gaven 

er Guds.”  

 

Ef 2,8 

G)... Og se, jeg er 

med jer alle dage 

indtil verdens  

ende.”  

Matt 28,20  

H)... idet I døber 

dem i Faderens og 

Sønnens og Hellig-

åndens navn.”  

Matt 28,19  

I)... fred, tålmodig-

hed, venlighed, 

godhed,  

trofasthed.”   

Gal 5,22 


