
Sådan underviser du børn i bibelvers 
Det er vigtigt, at børnene ikke kun lærer bibelvers udenad på en spændende måde, men 
også at de forstår betydningen af verset og ved, hvordan de kan bruge det i deres 
hverdag.  
Her er en idé, der viser trin for trin, hvordan du kan undervise i bibelvers. Brug to til tre 
uger på at lære børnene verset. 
 

Bibelvers: 1 Mosebog 1,1 
 
Introduktion 
(Inden klubben: Saml forskellige ting, som Gud har skabt, f.eks. et æg, en kartoffel, en 
sten, en blomst og noget salt). 
Jeg har en gåde til jer: Kan I gætte, hvad alle disse ting har til fælles? (Lad børnene 
gætte. Hvis de har svært ved det, så fortæl, at du selv er den sidste ting). Ja, det er ting, 
Gud har skabt! Men hvordan ved vi det? 
 
Præsentation 
(Tag din Bibel frem). Det står i Bibelen. (Læs verset og forklar, at Gud har bestemt alt, 
hvad der står i Bibelen. Vis det illustrerede vers og læs det sammen med børnene). 
 
Forklaring 
Det er vigtigt, at du skifter mellem forklaring og repetition af verset. Repetér verset, 
forklar et ord, repetér igen, forklar det næste ord osv. 
 
”I begyndelsen” 
Vi ved ikke, hvornår ”begyndelsen” var, og måske finder vi heller aldrig ud af det. Men 
dét, vi ved, er, at Gud var med lige fra starten.  
 
”skabte Gud himlen og jorden” 
Gud skabte både himlen og jorden (peg på jordkloden på billedet). Men han skabte meget 
mere end det. Han skabte også alt det, der er på jorden. Tænk på alle dyrene, træerne og 
blomsterne. Gud har skabt det hele! Men har Gud skabt vinduer? (Lad børnene svare). På 
en måde har han, for han har skabt de ting, et vindue er lavet af. F.eks. er glasset lavet af 
sand. 
 
Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Når din lærer eller kammerater siger, at mennesket stammer fra aberne, så tænk på dette 
vers. Tænk på, at Gud siger i Bibelen, at han har skabt alting - også mennesket. Og jeg 
tror, at alt i Bibelen er sandt. Du behøver du ikke at føle dig dum, selvom andre siger 
noget andet, for du ved, hvad der står i Bibelen. 
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Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – gerne ti gange. Husk at forklare verset efter to 
eller tre gange, så du er helt sikker på, at de forstår det. Her er nogle idéer til, hvordan du 
kan øve verset med børnene.  
1. Start med at sige verset med almindelig stemme. 
2. Sig det som en mus (høj, pibende stemme). 
3. Sig det som en elefant (lav en snabel med en arm og hold for næsen med den anden 
hånd). 
4. Sig det som en kænguru (hop i takt til verset). 
5. Sig det som en løve (dyb stemme). 
6. Sig det som en fisk (hold pegefingeren mellem læberne, og bevæg den op og ned). 
7. Sig det som en snegl (meget langsomt). 
8. Sig det som en bjørn (lav poter med hænderne og krads i luften). 
9. Sig det som en struds (hold dig for øjnene som en struds, der gemmer sig). 
10. Find evt. selv på flere dyr eller spørg børnene. 
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