
Hvordan underviser man et bibelvers til børn  
Det er meget vigtigt, at børnene får lært bibelverset udenad på en spændende måde, så de forstår 
betydningen af verset og ved, hvordan de kan bruge det i deres hverdag. Her er en idé – trin for 
trin – der viser, hvordan man kan undervise børn i et bibelvers. Brug 2 – 3 uger på at lære børnene 
verset. 
 

Bibelvers: Romerbrevet 8,28 

„Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud.“ 
 

Introduktion 
(Tag en puslespilsbrik med i klub. Den skal se så indviklet ud, at børnene ikke kan gætte, hvad det 
samlede puslespil skal forestille.) Kan I gætte, hvad mit puslespil skal forestille? (Vis børnene 
brikken.) Når man lægger puslespil, er der tit nogle brikker, der er næsten umulige at få til at 
passe. Men når man er færdig med puslespillet, ville det ikke være pænt, hvis bare en af brikkerne 
manglede. Sådan er det også med de ting, der sker i vores liv. Det kan være svært at forstå, 
hvorfor der sker svære ting. Men Gud fortæller os noget, som også gælder for de svære ting. 
 

Præstation 
(Læs verset højt fra Bibelen. Sæt bagefter det illustrerede vers (puslespillet) op på tavlen.)  
 

Forklaring 
Det er vigtigt, at du skifter mellem forklaring og repetition af verset. Forklar et ord, repetér verset, 
forklar et andet ord, repetér igen o.s.v. 
„alt virker sammen til gode“: Gud siger, at han kan bruge alt det, der sker i dit liv til noget godt. 
Både det, som du selv synes er godt, og det, du synes er dårligt. Det kan være svært at forstå, 
hvordan Gud kan bruge de ting, vi selv synes er dårlige, til noget godt. Men det kan han. (Hvis du 
gennemgår teksten om Josef, er det en god idé at bruge hans liv som eksempel. Du kan også give 
et eksempel fra dit eget liv eller bruge denne sande historie:) Hvis du bliver drillet, hvordan kan 
Gud så bruge det til noget godt? Der var en lille pige som elskede Gud, men en dag i skole 
begyndte nogle seje piger at drille hende. De sagde, at de ville give hende bank. Den lille pige blev 
meget bange. Hvordan kunne Gud bruge det til noget godt? Gud ville lære hende noget. Da den 
lille pige kom hjem fra skole, gik hun op på sit værelse og græd. Hun var så bange og ked af det, 
men så huskede hun, at Gud var stor, og at han kunne hjælpe hende. Hun begyndt at bede til Ham. 
Hun fortalte Gud det hele. Da hun havde bedt, tog hun Bibelen og læste et vers fra Salme 56,4-5. 
(Læs evt. versene fra Bibelen.) Det var ligesom om, at Gud sagde noget til hende gennem 
bibelverset: „Stol på mig, jeg er med dig, og jeg er stor nok til at passe på dig.“ Næste dag i skolen 
tænke hun på dette vers, når hun blev bange. Hun bad til Gud og fik fred i sit hjerte. Den lille pige 
lærte at stole på Gud, selv når hun havde det svært. Det var ikke nemt, men i dag er hun glad for, 
at hun oplevede dette, fordi hun kom nærmere til Gud, og Guds fred var i hendes hjerte.  
„dem der elsker Gud“: Hvem er det, der elsker Gud? (Lad børnene svare.) Det er dem, som prøver 
af hele deres hjerte at gøre det, som de ved, at Gud gerne vil have.  

Fortsætter på bagsiden… 



 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: Før kunne I ikke gætte, hvad mit puslespil skulle forestille, fordi I kun kunne se én 
brik. På samme måde kan det være svært at se, hvordan Gud kan bruge de svære ting i vores liv, 
fordi vi ikke kan se, hvad der sker i fremtiden. Hvis du elsker Gud, kan du være sikker på, at Gud vil 
bruge alle de ting, der sker i dit liv til noget godt. Tænk på det, når du synes noget er hårdt eller 
svært.  
Ikketroende børn: Guds største ønske for dig er, at du kommer til at elske ham og tro på ham. Han 
ønsker at være en del af dit liv og bruge alt det, der sker i dit liv til noget godt.  
 

Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – gerne 10 gange. Husk at forklare verset ind i mellem, at I 
gentager verset. Her er nogle idéer til, hvordan du kan øve verset med børnene.  
 1. Sæt puslespillet op på tavlen. Vend en af brikkerne på hovedet og sig verset. Vend en til brik 

på hovedet og sige verset. Forsætter indtil alle brikkerne er vendt på hovedet.  
 2. Tag en brik ned fra tavlen og sig verset. Sæt brikken tilbage og tag en anden brik ned og sig 

verset. Forsæt med det. Når børnene kender verset, kan man tag en brik ned og beholde den 
og sige verset. Tag én efter én de andre brikker ned, indtil alle brikkerne er nede og tavlen er 
tom. 

 3. Sig verset med forskellige udtryk i ansigtet. For eksempler kan man sige verset med et smil på 
ansigtet, med et træt ansigt, et surt ansigt, et sørgeligt ansigt eller et bange ansigt. 

 

 

Dette bibelvers passer til bibelhistorierne fra serierne ”Josef” og ”Paulus” 

men kan også bruges til mange andre bibelske tekstserier. 
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