
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: Salme 66,2 

”Lovsyng hans herlige navn, giv ham ære og pris.” 
 

Introduktion 

(Få en anden leder eller en af de store børn til at hjælpe dig med dette lille drama.) 
Første person: (Den person, som skal gennemgå bibelverset, stiller sig foran børnene og begynder 
at klappe energisk i hænderne.) 
Anden person: Hvad laver du? 
Første person: Jeg klapper for Gud! 
Anden person: Er det ikke lidt underligt at gøre? 
Første person: Nej, for når mennesker gør noget, man synes er flot eller godt, så klapper man af 
dem, og Gud har gjort så meget godt, så han fortjener, at vi klapper af ham. 
Anden person: Men hvorfor behøver man at vise, hvor glad man er, for alt det, Gud har gjort? 
Første person: Det siger Bibelen, at vi skal. Prøv at høre: 
 

Præsentation 

Læs verset højt fra Bibelen. Sæt det illustrerede vers op på tavlen og sig det 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.) 
 
”hans herlige navn” 
Hvilket navn tror I, at dette vers fortæller om? (Lad børnene svare.) Det er Guds navn. Og når man 
siger, at Guds navn er herligt, betyder det, at Guds navn er godt, dejligt og stort. 
”Lovsyng” 
At lovsynge vil sige at synge en sang, der viser, hvor glad man er for noget. Så hvis man synger en 
sang, der viser, hvor glad man er for Gud, så lovsynger man Gud. 
”giv ham ære og pris” 
Når vi husker at takke Gud for det, han gør, giver vi Gud ære. 
Når man klapper af nogen, giver man dem pris. Det betyder, at man viser, at man synes, de er rigtig 
gode til noget. Man kan give Gud pris ved at klappe, spille eller synge for Gud. 
 

Fortsætter på bagsiden… 
 

  



Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Dette vers siger, at du skal huske at fortælle Gud, hvor stor og god han er. Det kan du gøre ved at 
synge en sang til Gud, når du går hjem fra skole eller et andet sted. Du kan f.eks. synge sangen … 
(nævn en sang børnene kender).  
Når du beder til Gud, skal du også huske at sige tak til ham for alt det, han har gjort for dig. Hvad 
kan du sige Gud tak for? (Lad børnene svare.) Du kan sige Gud tak for, at Jesus døde for dig, at Gud 
passer på dig, at du har en familie og mange andre ting. 
 

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. 
 
Gentag først verset almindeligt tre gange med børnene. Sig herefter verset som et lille rap eller tale-
kor. Du kan lave det på din egen måde eller prøve at følge det forslag, der er herunder. Øv dig før 
klubben. Det er vigtigt, at du finder en rytme, som du kan gentage, så den bliver ens hver gang. 
Rytmen vil hjælpe børnene til at huse verset bedre. 
 
Forslag til rap/talekor: 
Klap i takt hver gang et ord herunder starter med en apostrof: ’ . Der skal være lige langt imellem 
klappende, så nogle ord skal siges hurtigt og andre langsomt. 
 
’Lovsyng ’hans ’herlige ’navn, ’giv ham ’ære og ’pris. ’ ’Salme ’66,’2 ’  

 
 
 
 
 
 
 

Dette bibelvers passer til bibelhistorier fra serien ”De første kristne” 
men kan også bruges til mange andre bibelske tekstserier. 
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