
 

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: Johannesevangeliet 8,12  

Jesus siger: „Jeg er verdens lys. Den, der følger mig skal aldrig vandre i mørket men have livets lys.“ 

 

(Tag en tom kagedåse med låg med i klubben. Hvis du har en hjerteformet æske med låg, er det det 

bedste.) 

 

Introduktion 
Vi vil se, hvad der er i min dåse? (Lad et barn kigge i dåsen.) Hvad så du der inde? (Lad barnet svare. Svar: 

Ingenting.) Hvor mærkeligt, jeg ved, at der er noget i dåsen (vis den lukkede dåse). Er der en anden, der vil 

prøve at se ned i dåsen? (Lad et andet barn kigge ned i dåsen.) Hvad så du? (Barnet svarer: Ingenting.) Nu 

skal jeg hjælpe jer lidt. Det, som er i dåsen, forsvinder, når man åbner den. Kan I nu gætte, hvad der er i? 

(Lad børnene gætte.) Der er mørke i dåsen. Men så snart man åbner den, og lyset kan komme ind, 

forsvinder mørket. Mørke kan ikke være der, hvor der er lys. Det minder mig om et vers i Bibelen, hvor 

Jesus siger noget om lys... 

 

Præsentation 
Læs verset fra Bibelen, og vis børnene, hvor det står. Sæt det illustrerede bibelvers op på tavlen og læs det 

sammen med børnene. 

 

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

forklar et andet ord, repetér igen o.s.v. Man kan også vente med noget af forklaringen til den næste gang, 

man har verset i klubben.) 

„Jeg er verdens lys“ 

Hvem er verden? (Lad børnene svare.) Det er alle mennesker, også dig og mig. Jesus er ligesom et lys for 

os. Han kan vise os de ting i vores liv, som er forkerte (de ting kalder man synd). Hvis vi beder Jesus om at 

tilgive os, så fjerner han vores synd. Synd kan ikke være der, hvor Jesus er. På samme måde som mørket 

ikke kan være der, hvor der er lys. Jesus er den eneste, der kan fjerne synd fra mennesker. Derfor er han 

hele verdens lys. 

  



„den der følger mig“ 

At følge Jesus betyder at gøre de ting, som Jesus ville have gjort, hvis han var dig. Man kan finde ud af, 

hvad Jesus ville have gjort, ved at bede til ham, læse i Bibelen og lære om ham her i klubben eller i en kirke. 

Hvis vi gør det, Jesus vil have, følger vi ham. 

„aldrig vandre i mørket“ 

Når Jesus bor i os, er der ikke plads til synd/mørke. Det må forsvinde, fordi Jesus er lys, og mørket kan ikke 

være der, hvor der er lys. 

„have livets lys“ 

Når Jesus bor i os har vi livets lys. Der er intet ondt, som kan gøre os noget, for alt det onde må forsvinde, 

der hvor Jesus er. Ligesom mørket må forsvinde for lyset. 

 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: Hvis du følger Jesus, er dette vers et løfte til dig. Jesus lover dig, at du aldrig skal være i 

mørket mere. Det betyder ikke, at der aldrig mere vil være mørkt på dit værelse om aftenen. Men du 

behøver ikke at være bange for mørket, fordi Jesus, verdens lys, bor i dig. Der er intet ondt som kan gøre 

dig noget, fordi du har livets lys med dig. 

Ikketroende børn: Hvis du ikke har bedt Jesus om at komme ind i dit hjerte, er dit hjerte ligesom den 

lukkede kagedåse, fuld af mørke/synd (tag den lukkede kagedåse frem). Hvis du beslutter dig for at følge 

Jesus og beder ham om at tilgive de forkerte ting, du har gjort, kommer han ind i dit hjerte. Så sker der det 

samme med dit hjerte, som der sker med kagedåsen, når man tager låget af (tag låget af kagedåsen): 

mørket forsvinder, og der bliver lys. Jesus fjerner alt det forkerte du har gjort. Jesus vil altid være hos dig 

med sit lys og hjælpe dig med alle ting i dit liv. 

 

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 og forklare verset mange gange i disse 2-3 uger. 

1. Sig verset normalt 2-3 gange 

2. Få et barn til at pege på et ord, som så skal hviskes. Gør det 4 eller 5 gange med forskellige ord. 

3. Sig verset med den ene hånd over det ene øjne. (Det ene øje er i mørke.) 

4. Sig verset med den anden hånd over det andet øje. (Det andet øje er i mørke) 

5. Sig verset med begge hænder over begge øjne. (Begge øjne er i mørke) 

6. Leg „kongens efterfølger“ imens i siger verset. Et barn udvælges til konge. Alle de andre børn skal nu 

gøre det samme som kongen (ryste på hovedet, klappe, blinke med øjnene o.s.v.). Sørg for at børnene 

siger verset i kor, imens de følger efter kongen. Vælg en ny konge efter et stykke tid. Tal med børnene 

om at vi skal være Jesu efterfølgere. 

 

Dette bibelvers passer til bibelhistorierne fra serien ”Jesu Liv 1”  

men kan også bruges til mange andre bibelske tekstserier. 
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