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Samlevejledning 
1. Læg de tre papirer sammen, så det bliver til en mobiltelefon. 
2. Sæt papirerne sammen med tape. Sæt også tape på bagsiden. Man kan evt. efterlade en 

millimeter luft mellem papirerne, førend man sætter tape på – så bliver mobiltelefonen 
lettere at folde. 

3. Klip rundt langs kanten af telefonen.  
 
 

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: Jeremias 33,3 

”Kald på mig, så vil jeg svare dig.”  
 

Introduktion 

(Tag en mobiltelefon med i klub.) Lige et øjeblik, jeg skal lige ringe. (Lad som om du ringer til en, der 
ikke tager sin telefon.) Duuut, duuut, duuut, æv der er ikke nogen, der svarer. Heldigvis kender jeg 
en, som altid svarer, når jeg kalder på ham. Det er Gud! 
 

Præsentation 

Hør, hvad Gud siger i Bibelen. (Læs verset højt fra Bibelen.) Der står det samme på denne planche 
som i Bibelen (tag planchen med verset frem). Prøv at sige verset sammen med mig. (Gentag verset 
sammen med børnene.) 
 

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.) 
”Kald på mig” 
Skal man bruge en telefon for at kalde på Gud? (Lad børnene svarer.) Hvordan kan man kalde på 
Gud? (Lad børnene svare.) Man kan kalde på Gud ved at tale lige ud i luften eller tænke det, man 
gerne vil sige til Gud inden i hovedet. Det plejer man at kalde for at bede. Man kan bede til Gud alle 
steder: I skolen, hjemme på sit værelse og når man er ude at cykle. Selv midt om natten kan man 
bede til Gud. 
”så vil jeg svare dig” 
Gud holder altid, hvad han lover. Og hvis du er Guds barn, lover Gud, at han altid vil svare dig, når 
du beder til ham. Der står ikke: ”Så vil jeg måske svare dig” nej, der står: ”Så vil jeg svare dig.” Det 
er ligesom at forestille sig, at Gud altid vil tage telefonen, når der er nogen, som ringer til ham. 
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Måske har du prøvet at bede til Gud, men du synes ikke, at han svarede dig. Det kan være, fordi Gud 
svarede på en helt anden måde, end du havde ventet. Hvis du synes det er svært at høre, hvad Gud 
siger, så kom hen til mig, når vi holder pause (nævn et tidspunkt, der passer i programmet). (Mange 
børn har svært ved at forstå, hvordan Gud taler. Hvis du opdager, at dette er tilfældet med de børn, 
du underviser, kan det være en god idé at tage dette op som et emne for sig selv.) 
 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: 
Dette bibelvers er specielt et løfte til dem, der tror på Gud. Hvis du tror på Gud, så bed til ham hver 
eneste dag. Spørg ham om ting, du ikke forstår, og kald på ham, når du har brug for hjælp. Gud vil 
altid svare dig. Jo mere du øver dig i at høre, hvad Gud siger, jo bedre bliver du til det. 
Ikketroende børn: 
 Hvad vil der ske, hvis en, der ikke før har troet på Gud, kalder på Gud og siger: ”Gud, jeg ved godt, 
at jeg har gjort så meget forkert og ikke før har troet på dig, vil du tilgive mig og hjælpe mig med at 
leve, som du gerne vil have?” (Lad børnene svare.) Hvis personen virkelig mener det, han siger, vil 
Gud svare ja til bønnen! Det betyder, at selvom du aldrig før har troet på Gud, kan du kalde på Gud 
i dag og bede om tilgivelse for det forkerte, du har gjort. Den bøn vil Gud svare ja til. 
 

Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – mindst 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. Husk også at 
repetere verset de næste uger. 
 
 1. Gentag verset normalt to-tre gange. 
 2. Vælg to ord i verset, som skal hviskes 
 3. Vælg to ord mere, som også skal hviskes 
 4. Lad et barn vælge to nye ord, som skal hviskes 
 5. Lad et andet barn vælge to ord mere, som også skal hviskes 
 6. Lad et tredje barn vælge to ord mere, som også skal hviskes 
 7. Hold for det ene øje, mens verset gentages 
 8. Hold for det andet øje, mens verset gentages 
 9. Hold for begge øjne, mens verset gentages 
 
 

Dette bibelvers passer til bibelhistorierne fra serierne ”Elisa” og ”En ny vej” 

men kan også bruges til mange andre bibelske tekstserier. 
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