
Tips-kupon  
 
Nr Spørgsmål 1  X 2 
1 Hvad vil det sige at være lam? 

1) Så kan man ikke se 
X) Så kan man ikke bevæge sig 
2) Så er man bevidstløs 

   

2 Hvordan kom den lamme hen til Jesus? 
1) Han blev kørt i en ambulance 
X) Han gik slet ikke hen til ham – Jesus kom forbi ham på gaden og hjalp ham 
2) Hans venner hejsede ham ned gennem taget  

   

3 Farao ville ikke have, at slaverne fik mange børn, for så troede han, de kunne gøre 
oprør. Hvad gjorde han så med slave-børnene?  
1) Han solgte dem til udlandet 
X) Han slog dem ihjel 
2) Han gemte dem i nogle huler under jorden 

   

4 I hvilket land blev Moses født?  
1) Israel 
X) Ægypten 
2) Danmark 

   

5 Hvorfor overlevede Moses, når han nu var et slavebarn?   
1) Fordi Farao syntes, det var synd for Moses  
X) Fordi hans mor gemte ham i en kurv, og Faraos datter fandt ham og blev glad for ham  
2) Fordi Moses var et meget smukt barn, der lignede et ægyptisk barn 

   

6 Hvem var det, der gik forbi den overfaldne mand i grøftekanten?  
1) En læge og en sygeplejerske 
X) En præst og en kirketjener 
2) En kirkesanger og en organist 

   

7 Hvor var manden på vej hen, før han blev overfaldet? 
1) Mod Jerusalem 
X) Mod København 
2) Mod Bethlehem  

   

8 Hvilket våben havde den romerske soldat? 
1) En stenslynge 
X) Et sværd 
2) Et gevær 

   

9 Hvad hed den bakke, hvor Jesus var blevet korsfæstet?  
1) Golgata 
X) Colgate 
2) Himmelbjerget 

   

10 Hvorfor var soldaten så forfærdet og rystet? 
1) Fordi han var ked af, at Jesus var død 
X) Fordi en officer havde sagt, at han var fyret 
2) Fordi gravhulen med den døde Jesus var tom, og en engel havde sagt, at han var opstået 

   

11 Hvad var det for en fest, Jesus var til? 
1) Barnedåb 
X) konfirmation 
2) Bryllup 

   

12 Hvad hed byen, hvor festen blev holdt? 
1)Bethlehem 
X) Kana 
2) Jerusalem 

   

13 Hvad hedder ham, der har fortalt historien om Jesus, der laver vand til vin? 
1)Johannes 
X) H.C.Andersen 
2) Zakæus 

   

 
Tipskuponen udfyldes og afleveres efter løbet.  
Husk at skrive navne på!!! 

Jeres navne: _________________________________________  
________________________________________________ 


