
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. 
 

Matthæus 28,20 
(Inden klubben: Tænk på en dag, du glæder dig til, f.eks. en dag hvor du får gode venner 
på besøg. Tænk også på en dag, du ikke glæder dig til, f.eks. hvor du skal til tandlæge. 
Skriv det i din kalender og tag den med i klub. Tag kalenderen frem og slå op på den dag, 
du glæder dig til). Jeg glæder mig rigtig meget til d. xx/xx (sig datoen) fordi (forklar 
hvorfor). Men der er en anden dag, jeg slet ikke glæder mig til (slå op på den dag). Det er 
d. xx/xx, fordi (forklar hvorfor). Selvom jeg ikke glæder mig til alle dage, har Gud givet 
mig et løfte, som gælder alle dage. 
 
Præsentation 
Guds løfte står i Bibelen i Matthæusevangeliet 28,20. (Tag din Bibel frem og læs verset 
højt. Tag herefter det illustrerede vers frem). Der står i Bibelen, at: ”Jesus siger …” (vend 
siderne i verset, mens du siger det). 
 
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. 
 
”Jeg er med jer” 
Når Jesus siger: ”jeg er med jer,” hvem siger han det så til? (Lad børnene svare). Jesus 
siger det til dem, som tror på ham. Dette vers er altså et løfte til dem, som har taget imod 
Jesus. 
 
”alle dage” 
Hvis du tror på Jesus, er han med dig, mens du er barn, men han vil også være med dig, 
når du bliver voksen. 
 
”indtil verdens ende” 
Jesus lover, at han vil være med os, indtil vi dør og kommer i Himlen. (Anden gang, du 
gennemgår verset i klubben, kan du forklare, at Jesus en dag kommer tilbage og henter 
alle, som tror på ham. Indtil da vil han være med os her på jorden). 
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Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Hvis du tror på Jesus, kan du være sikker på, at han er med dig overalt, også når du har 
dit værste fag i skolen, når du leger rigtig godt med dine venner, eller når du dummer dig 
i fodbold. Sig tak til Jesus, fordi han er med dig og husk på det, når du har det svært. 
 
Dette vers er et løfte til dem, som tror på Jesus. Hvis du ønsker, at Jesus skal være med 
dig, men endnu ikke har bedt ham om at komme ind i dit hjerte, kan du gøre det i dag, 
hvis du har lyst. Når du har gjort det, gælder dette løfte også dig. 
 
Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – gerne ti gange. Husk at forklare verset, efter at I 
har repeteret det 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. Sig verset to til tre gange på almindelig vis, så du er sikker på, at børnene har hørt alle 
ordene. 
2. Vend kalenderen på siden og sig verset. 
3. Vend kalenderen på hovedet og sig verset. 
4. Sig verset, som om det var mandag morgen (stræk jer). 
5. Tirsdag i billedkunst (tegn i luften). 
6. Onsdag, når du vasker op (lad som om, I vasker op). 
7. Torsdag i idræt (løb på stedet). 
8. Fredag aften, når familien spiser sammen (lad som om, I spiser med kniv og gaffel).  
9. Vend kalenderen bagfra, mens I siger verset forfra. 
10. Find evt. selv på flere. 
11. Verset kan også repeteres som sang. 
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