
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: Johannesevangeliet 3,17 

For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved 
ham. 
 

Introduktion 
Ruth var så træt af det hele. Det var som om at alt, hvad hun gjorde, var forkert. Ligegyldigt hvor 

hårdt hun prøvede, kunne hendes veninde altid finde et eller andet forkert ved det, hun gjorde. 

Hvis hun havde tegnet en tegning, syntes hendes veninde aldrig, at den var godt nok. De ting, hun 

lavede i skolen, kunne hun også altid finde en fejl ved. Hun skulle altid dømme alt, hvad hun gjorde. 

Måske kender du også nogle, som er sådan. Det virker som om, at de altid prøver at finde noget 

forkert ved det, du gør. Det er aldrig godt nok for dem, de dømmer dig altid. Bibelen fortæller os 

om én, der ikke er sådan. Det er Jesus, som vi skal høre om nu. 

 

Præsentation 
Læs verset fra Bibelen, og vis børnene, hvor det står. Brug så det illustrerede bibelvers og læs verset 

sammen med børnene. 

 

Forklaring 
(Det er vigtigt, at du skifter mellem forklaring og repetition af verset. Forklar lidt og repetér derefter 

verset o.s.v.) 

For Gud sendte ikke sin søn til verden - Hvem er Guds søn? (Lad børnene svare.) Ja, det er Jesus. 

Jesus blev sendt her til jorden. Han blev født som en lille baby og boede på jorden. Det var ikke 

tilfældigt, at han kom herned på jorden. Det var noget, som Gud havde planlagt, fordi han havde en 

meget vigtig opgave, som Jesus skulle gøre her på jorden.  

For at dømme verden - Gud sendte ikke Jesus herned, for at han kunne gå rundt og pege fingre af 

andre og sige: ”Du gør det og det forkert, og fordi du er så uartig, kommer du ikke i himlen” Nej, 

Jesus blev sendt herned for at fortælle os om Guds kærlighed. Han kom herned for at fortælle os, at 

selvom vi gør forkerte ting, som Gud ikke er glad for, elsker han os stadig og ønsker at tilgive os for 

de forkerte ting vi har gjort. 

Men for at verden skal frelses ved ham – verden - det betyder dig og mig. Jesus gjorde aldrig noget 

forkert, og alligevel var han villig til at dø på korset for at tage straffen for alle de forkerte ting, vi 

har gjort. Han var villig til at give sit liv, for at vi kan frelses. Det var den vigtige opgave, Gud havde  

Fortsætter på bagsiden… 



for Jesus. Han skulle dø og tre dage efter stå op igen, sådan at når vi en dag dør, kan vi komme op i  

Himlen og være sammen med Gud. Jesus frelste os fra den straf at skulle leve borte fra Gud for 

evigt. Det er derfor, at Gud sendte Jesus til jorden, ikke for at han skulle komme og dømme os, og 

fortælle os at vi gør forkerte ting og at der intet håb er for os, men for at vise os Guds kærlighed og 

gøre sådan, at vi kan være venner med Gud. 

 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: 

Hvis du tror på, at Jesus døde for dig, og hvis du ønsker at leve for ham, kan du takke Gud for, at du 

er frelst. Tak ham for, at han døde på korset, og for at du kan komme i himlen en dag. På grund af 

det, Jesus gjorde for dig, kan I være venner. Jesus kom for at vise dig, hvor meget Gud elsker dig. 

Ikketroende børn: 

Bibelverset fortæller os om, hvordan Jesus døde for din skyld. Han kom til verden, fordi han elsker 

dig så meget. Han ønsker at være venner med dig. Han ønsker at være en del af dit liv. Han ønsker 

at vise dig, hvad der er bedst for dig, og han ønsker at kunne være sammen med dig en dag i 

himlen. Men hvis vi ikke tror på Jesus og ikke beder om tilgivelse for de forkerte ting, vi gør, kan vi 

ikke være venner med ham, og han kan ikke være en del af vores liv. Hvis du ønsker at være venner 

med Gud, kan du bede til Jesus og spørge ham om at komme ind i dit hjerte. 

Det er derfor Jesus kom til verden: for at frelse dig og mig. 

 

Repetition 
Gentag verset med børnene - gerne 10 gange. Husk at forklare verset efter 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. 

Du kan bruge en idé hver uge. Husk at repetere verset mange gange i disse 2-3 uger. 

 Lad først børnene sige verset normalt. Derefter kan du vælge et dyr. Hvis du f.eks. vælger en 

løve, skal børnene sige verset med en dyb stemme. Hvis du vælger en mus, skal de sige 

verset stille. Vælg en kænguru, og de skal sige verset samtidig med, at de hopper. Vælg en 

giraf og løft en arm højt i vejret, mens de siger verset. (Find selv på flere dyr, børnene kan 

efterligne, mens de siger verset.) 

 Del børnene i flere hold. Hvert hold kan sige en linje hver. Du kan også pege på et hold og så 

lade dem sige verset, indtil du peger på et nyt hold, som så fortsætter, hvor de andre slap. 

Du bestemmer selv hvor meget af verset, hvert hold skal sige. Nogle gange kan et hold sige 

meget af verset, og andre gange kan du skifte hurtigt mellem holdene, så alle får sagt lidt. 
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