
Hvordan underviser man børn i et bibelvers 
 

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: Esajas’ Bog 44,6 
”Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig.” 
 
Introduktion 
Jeg har to små gåder, I skal prøve at gætte:  

1. Hvad er forskellen på A og Å? (Lad børnene svare.) Ja, A er det første bogstav i 
alfabetet og Å er det sidste. 

2. Hvem er det, som siger: ”Jeg er den første, og jeg er den sidste”? (Lad børnene 
svare.) Svaret på denne gåde står i Bibelen. (Læs Esajas’ Bog 44,6b højt for 
børnene. Børnene skal kun lære anden del af verset udenad.)  

 
Præsentation 
(Vælg et barn til at komme frem og holde planchen med A.) Dette A skal få os til at tænke 
på at Gud siger: ”Jeg er den første.” (Vælg et andet barn til at komme frem og holde 
planchen med Å.) Dette Å skal huske os på næste del af verset: ”og jeg er den sidste”. 
(Gentag første del af verset to gange med børnene. Vælg herefter et tredje barn til at 
komme frem og holde planchen med minustegnet.) Dette skal forestille et minustegn, og 
det skal fortælle os, at Gud siger: ”der er ingen anden Gud end mig.” (Gentag hele verset 
to gange med børnene. Vælg herefter et fjerde barn til at komme frem og tjekke, at 
verset bliver sagt præcis, som det står i Bibelen. Giv det fjerde barn skiltet med ”Esajas’ 
Bog 44,6b” og sig hele verset og bibelhenvisningen 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.) 
 
”Jeg er den første, og jeg er den sidste” 
Hvorfor kan Gud sige om sig selv, at han er den første? (Lad børnene svare.) Ja, Gud var 
til før jorden og menneskene blev skabt. At Gud er den sidste betyder, at han aldrig vil 
holde op med at være til. 
”der er ingen anden Gud end mig” 
Dengang dette bibelvers blev skrevet ned, var der mange mennesker, som bad til afguder 
lavet af træ og sten. De troede, at disse guder kunne hjælpe dem, men den eneste, der 
har virkelig magt og kan gøre alt, er Gud i Himlen. Der er ingen anden Gud end ham.  

Fortsætter på bagsiden… 

 
Børn & Tro – www.børnogtro.dk 



 
Anvendelse 
Hvordan børnene kan bruge verset i deres hverdag. 
Ikketroende børn: 
Måske har du en lykkesten, en bamse eller en halskæde, som du på en særlig måde tror 
kan hjælpe dig og give dig lykke. Dette bibelvers fortæller, at den eneste, som virkelig kan 
hjælpe dig, er Gud. Gud elsker dig og ønsker, at du skal blive hans barn. For at blive Guds 
barn må du ønske at holde op med at gøre forkerte ting og vælge at stole på Gud i stedet 
for at stole på f.eks. lykkesten. Da Jesus døde på korset, tog han straffen for alt det 
forkerte, du har gjort. Du kan bede Jesus om at fjerne alt det forkerte, du har gjort, og 
fortælle ham, at du gerne vil være Guds barn. På den måde kan Gud blive din far i 
Himlen. 
Troende børn: 
Indimellem oplever alle noget, som er svært. Måske har du prøvet at blive uvenner med 
dine kammerater, eller måske synes du, at det er svært at forstå det, læreren forklare i 
skolen. Hvis du er Guds barn, er det første, du skal gøre, når du møder problemer, at 
bede Gud om hjælp. Han kan virkelig hjælpe dig. Der findes ikke nogen eller noget, som 
er stærkere end Gud. 
 
Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – gerne 10 gange. Husk at forklare verset ind i 
mellem, at I gentager det. Her er nogle idéer til, hvordan du kan øve verset med børnene. 
Husk også at repetere verset de næste uger. 
 

1. Gentag verset normalt de første gange. 
2. Byt rundt på rækkefølgen af skiltene, og gentag verset i den rigtige rækkefølge. 
3. Lad to af de børn, som holder skiltene vende ryggen til. Gentag hele verset. 
4. Del børnene i to hold og lad dem skiftes til at gentage et stykke af verset. (Første 

hold siger: ”Jeg er den første.” Andet hold siger: ”og jeg er den sidste.” osv.) 
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