
 
 

 

 
Hvordan underviser man et bibelvers til børn  
Det er meget vigtigt, at børnene ikke kun lærer et bibelvers udenad på en spændende måde, men at de 
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 et bibelvers til børn. Brug 2-3 uger på at lære børnene verset 
 

Bibelvers: Matthæus 6,33 
”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. 

 

Introduktion 
Tag et stort stykke papir med i klubben. Del det i to felter. Spørg børnene, hvad de har brug for, når de 

starter i skole (skoletaske, penalhus, madkasse, blyanter m.m.). Skriv disse ting i det ene felt. Spørg herefter 

børnene, om de virkelig har brug for en skoletaske, kan en plasticpose ikke bruges? Gå tingene på listen 

igennem og find sammen med børnene ud af, hvad der er absolut nødvendigt. Idéen er, at børnene selv 

finder ud af, at de ikke altid har brug for det, de gerne vil have, men kan klare sig med meget mindre. 

 

Præsentation 
Der er altså stor forskel på det, vi gerne vil have, og det, vi virkelig har brug for. Biblen fortæller os, at der er 

noget, som er meget vigtigere, end hvilke ting vi har. Vi skal læse et vers i Matthæusevangeliet 6,33. (Find 

verset i Bibelen og læs det. Lad evt. et barn hjælpe dig. Sæt verset op på tavlen, mens du siger det igen.) 

  

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. 

”Søg først Guds rige” 

Det er måske lidt svært at forstå, hvad Guds rige er, men det er ligesom Guds vilje -altså det, Gud ønsker, at 

vi skal gøre. Gud ønsker, at vi altid først prøver at finde ud af, hvad det er, han gerne vil have, at vi gør. Det 

er det samme som at søge Guds rige. Men hvordan gør man det? (Lad børnene svare.) Det gør man ved at 

bede til Gud, læse i Bibelen (hvis man kan), lytte til sin samvittighed og ved at gå i kirke eller børneklub, 

hvor andre fortæller om Gud. 

”hans retfærdighed” 

Gud ønsker, at vi skal være retfærdige. Det vil sige, at vi skal have et rent hjerte. Det er kun, hvis man har et 

rent hjerte, at man kan finde ud af, hvad Guds vilje er. Derfor ønsker han, at det første, vi gør, er at bede 

ham om tilgivelse for det forkerte, vi har gjort. 

”så skal alt andet gives jer i tilgift” 

Gud lover os, at hvis vi gør hans vilje, så får vi ”alt andet.” Men hvad er ”alt det andet” vi får? (Lad børnene 

svare.) Det er det, vi har brug for - ikke altid det, vi ønsker os. Gud giver os også fred og  

glæde inden i hjertet, når vi gør det, han gerne vil have - og det er meget bedre end en ny skoletaske, det 

flotteste tøj eller McDonnalsmad til aften. 
 

Fortsættes på bagsiden… 

 

 

 

www.børnogtro.dk 

 



 
 

 

 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: 

Hvis du har taget imod Jesus, ønsker Gud, at du skal søge hans vilje hver eneste dag. Bed til Gud og læs i 

Bibelen (hvis du kan læse) hver dag. Gud lover dig, at hvis du tænker på at gøre hans vilje i stedet for at 

tænke på, hvordan du selv får det godt, vil han give dig alt det, du har brug for. Du behøver ikke at bekymre 

dig. Det kan være, at alle de andre i skolen har fået smarte nye sko, men det har du ikke. Lad være med at 

bekymre dig om det. Tænk i stedet på, om du kan hjælpe nogle af de andre eller lege med dem, som ikke 

har nogle venner. Du kan f.eks. spørge Gud, hvad du skal gøre. Gud har lovet, at når du lever på den måde, 

så vil han give dig alt det, du har brug for og sørge for, at du bliver glad indeni.  

Ikketroende børn: 

Gud ønsker det allerbedste for dig, og han ved hvad, der vil gøre dig lykkelig. Men hvis du ikke taget imod 

Jesus, har du ikke et rent hjerte, og så er det første, du må gøre, at bede Jesus rense dig fra alt det forkerte, 

du har gjort. Først når du har et rent hjerte, kan du finde ud af, hvad Gud ønsker for dig. 

 

Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – gerne 10 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. 

Første repetitionsmåde: 

1. Sig verset 2-3 gange normalt 

2. Vælg nogle af ordene, som skal hviskes. 

3. Vælg nogle andre ord, som skal hviskes. 

4. Tag nogle af billederne ned fra tavlen og sig verset. 

5. Tag nogle flere billeder ned fra tavlen og sig verset. 

6. Fortsæt til der ikke er flere ord på tavlen.  

 

Anden repetitionsmåde: 

1. Fold hænderne, når du siger ”søg” og sig verset med foldede hænder. 

2. Fold hænderne, når du siger ”søg,” peg derefter med én finger når du siger ”først” og sig resten af verset, 

mens du peger. 

3. Gør ligesom i punkt 2. men hold hænderne som en Bibel, når du siger ”Guds rige.” 

4. Gør ligesom i punkt 3. men lav et kors med armene, når du siger ”hans retfærdighed.” 

5. Gør ligesom i punkt 4. men lav et smil ved at sætte pegefingrene i mundvigende, når du siger ”alt andet.” 

6. Gør ligesom i punkt 5. men lad som om, at du giver noget med hænderne, når du siger ”gives jer.” 

7. Lav hele verset et par gang med alle fagterne.  
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