
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: Efeserbrevet 4,32 

”Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i 
Kristus.” 
 

Introduktion 

Hvad skal man gøre, hvis ens ven eller veninde har glemt, at man havde aftalt at lege sammen og i 
stedet for har aftalt at lege med en anden? (Tal med børnene om, hvad der sker, når man bliver sur, 
og hvad der sker, når man tilgiver hinanden.) Gud ønsker, at vi skal have det godt sammen, og derfor 
står der noget i Bibelen, som jeg vil læse for jer. 
 

Præsentation 

Læs verset højt fra Bibelen (lad evt. et barn læse det højt). Vis det illustrerede vers. 
  

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.) 
 
”Vær gode mod hinanden”  
Har I tre forslag til, hvordan man kan være gode mod andre? (Lad børnene komme med forslag.) 
”vær barmhjertige” 
(Vis et billede af at barn, der trøster et andet barn.) Her på billedet er der en dreng, som er 
barmhjertig (peg på billedet af barnet, der trøster en anden). Han ser en, som har det dårligt og går 
over for at hjælpe. Gud ønsker, at vi skal prøve at hjælpe dem, der har det svært.  
”ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus” 
Hvem er det, Gud har tilgivet? (Lad børnene svare.) Det er dem, der tror på Jesus og har bedt ham 
om at rense deres hjerte. Gud kan tilgive os, fordi Kristus - altså Jesus - døde på korset og blev 
levende igen. Når Gud tilgiver os, glemmer han det, vi har gjort forkert. Han vil aldrig mere huske på 
vores synd. 
”og tilgiv hinanden” 
Gud siger, at fordi han har tilgivet os alt det, vi har gjort forkert, skal vi også tilgive dem, der gør 
noget forkert imod os. 
 

Fortsættes på bagsiden… 

  



Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: 
Hvis du er en kristen, har Gud tilgivet dig alt det, du har gjort forkert. Han ønsker, at du skal være 
god mod andre. Bed Gud om, at du må få øje på dem, der har brug for hjælp. Det kan f.eks. være en 
fra din klasse, som har svært ved matematik. Bed også Gud om, at du må kunne tilgive dem, som 
driller dig eller gør noget andet ondt imod dig.  
Ikketroende børn: 
Hvis du aldrig har bedt Jesus om at tilgive dig, kan du gøre det i dag. Han vil rense alt det forkerte 
du har gjort, væk, hvis du vil bede ham om det. Du kan f.eks. sige: ”Kære Jesus. Jeg vil gerne sige dig 
undskyld for, at jeg har gjort så meget forkert. Tak fordi du døde for mig på korset og blev levende 
igen. Jeg vil gerne tro på dig resten af mit liv.” 
 

Repetition 

Gentag verset sammen med børnene – gerne 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. 
 
Første uge: 
Gentag verset 2-3 gange med børnene. Sæt små post-its over noget af teksten og sig verset igen. 
Forsæt på denne måde, indtil hele teksten er dækket, og I har sagt verset mindst 10 gange.  
Anden uge:  
Lav små skilte med ordene i verset og få børnene til at sætte dem op på tavlen i den rigtig 
rækkefølge. Gentag verset to gange med alle børnene. Vælg derefter et barn, som må vende noget 
af teksten på hovedet og gentag herefter verset med alle børnene. Fortsæt på denne måde, indtil 
hele verset vender på hovedet. 
Tredje uge: 
Få to børn til at sætte verset op på tavlen i forkert rækkefølge. Gentag verset med alle børnene. 
Vælg derefter et barn, som må bytte rundt på to skilte, så verset står i en mere rigtig rækkefølge. 
Gentage verset med alle børnene. Fortsæt på denne måde, indtil verset sidder i den helt rigtige 
rækkefølge. 
 

 

Dette bibelvers passer til bibelhistorierne fra serien ”De første kristne” men kan 

også bruges til mange andre bibelske tekstserier. 
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