
Hvordan underviser man børn i et bibelvers 
Det er meget vigtigt, at børnene ikke kun lærer et bibelvers udenad på en spændende måde, men 

at de også forstår betydningen af verset og ved, hvordan de kan bruge det i deres hverdag. Her er 

en ide - trin for trin - der viser, hvordan man kan undervise børn i et bibelvers. Brug 2 - 3 uger på at 

lære børnene verset. 

 

Bibelvers: Matthæusevangeliet 28,6  

Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. 
 

Introduktion 
Er der nogensinde én, der har lavet en overraskelse til dig? Måske en hemmelig fødselsdagsfest, 
eller måske kom en fra din familie som bor langt væk, pludselig på besøg. (Prøv at fortælle en 
overraskelse, du selv har oplevet.) 
Nu skal I høre om nogle kvinder fra Bibelen, som fik sig en ordentlig overraskelse.  
Efter at Jesus var død, var kvinderne meget kede af det. Da de var på vej over til Jesu grav, sad der 
en engel ved gravstedet, og nu skal I høre, hvad englen sagde til dem: 
 

Præsentation 
Læs verset fra bibelen, og vis børnene hvor det står. Lad børnene sige verset samtidig med, at du 
viser dem det illustrerede bibelvers. 
 

Forklaring 
(Det er vigtigt, at du skifter mellem forklaring og repetition af verset. Forklar lidt og repetér 
derefter verset o.s.v.) 
Han er ikke her - Hvem er det, Bibelen fortæller om her? (Lad børnene svare.) Ja, det er Jesus. 
Han er opstået - Jesus var blevet korsfæstet og lagt i en gravhule, eller det man i dag bare kalder 
en grav. Dengang Jesus levede, begravede man mennesker i gravhuler. (Du kan forklare børnene 
det udfra billedet i bibelverset.) Men nu var Jesus levende - han var ikke i graven, han var ikke 
længere død. 
Som han har sagt - Jesus ved alt og vidste også godt, at han skulle dø. Gud havde planlagt det 
sådan. Jesus vidste godt, at han skulle korsfæstes, og han vidste også godt, at tre dage efter ville 
han opstå igen. Det havde han fortalt til sine venner. Jesus ved alt og kender også vores fremtid. 
 

Forklaringen fortsætter på bagsiden… 
 

 

Børn & Tro – www.børnogtro.dk 



 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: 

Hvis du tror på Jesus, og har bedt ham om at komme ind i dit hjerte, er det dejligt at vide, at Jesus 
lever i dag! Jesus hører alt, hvad du fortæller ham. Han er ikke død, og fordi han lever, kan han 
hjælpe dig hver dag med de ting, du oplever eller laver. Han kan hjælpe dig, hvis du er ked af det, 
eller hvis du er bekymret over noget. Du kan fortælle alt til Jesus, når du beder. Hvis han stadig var 
død, ville det ikke være muligt for ham at hjælpe dig. Men han opstod og lever i dag. Vi kan tale til 
ham hele døgnet rundt, og lige meget hvor vi er, vil han altid lytte til os. 
Ikketroende børn: 
Jesus lever i dag, og han ønsker at være din ven. Han ønsker at hjælpe dig. Du kan altid bede til 
ham. Du kan fortælle ham, at du er ked af de forkerte ting, du har gjort og bede ham om at tilgive 
dig og være en del af dit liv. Ved du, hvad der sker, hvis du gør det? Jesus vil gøre alle de ting, han 
har lovet. Han vil tilgive dig og være din ven hele livet, fordi han er en levende Gud. 
 

Repetition 
Gentag verset med børnene - gerne 10 gange. Husk at forklare verset efter 2-3 gange, så du er helt 
sikker på, at de forstår det. Her er nogle idéer til, hvordan du kan øve verset med børnene. Du kan 
bruge en idé hver uge. Husk at repetere verset mange gange i disse 2-3 uger. 
 
1. Lad børnene sige verset sammen nogle gange. Sæt verset op på tavlen i fuldstændig uorden. Lad 

en eller to børn komme op og prøve at sætte verset rigtigt op på tavlen. Gentag det, så flere børn 

prøver at komme op. 

2. Lad børnene sige verset ord for ord, mens du peger på ordene. Du kan holde en finger på et ord 

et par sekunder og hvis børnene kommer til at sige næste ord, inden du har peget på det, skal de 

starte forfra. Hold repetitionen i en munter atmosfære, så ingen bliver irriterede over et barn, som 

evt. laver fejl flere gange.  
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