
Sådan underviser du børn i bibelvers  
Det er vigtigt, at børnene ikke kun lærer bibelvers udenad på en spændende måde, men 
også at de forstår betydningen af verset og ved, hvordan de kan bruge det i deres 
hverdag. Her er en idé, der viser trin for trin, hvordan du kan gøre. Brug to til tre uger på 
at lære børnene verset.  
   

Bibelvers: Hebræerbrevet 13,5b 

Gud har selv sagt: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.”  
 

Introduktion  
Sara skulle til en fest på sin skole, som hun havde glædet sig til i flere uger. Saras 
veninde, Camilla, havde lovet hende, at hun måtte låne hendes festkjole. Sara glædede 
sig rigtig meget til at have kjolen på. Dagen før festen tog Sara over til Camilla for at 
hente kjolen. Da Camilla åbnede døren, kunne Sara se, at hun var i dårligt humør. ”Hvad 
vil du, Sara?”, spurgte Camilla. ”Jeg er kommet for at hente kjolen,” svarede Sara. ”Du 
kan ikke låne den alligevel, jeg har ombestemt mig,” svarede Camilla og smækkede døren 
i. Hvad skulle Sara nu gøre? Hendes veninde havde svigtet hende.  
 
Præsentation 

I Bibelen, Hebræerbrevet 13,5b, står der, at der er én, som aldrig lader os i stikken eller 
svigter os - én, der altid vil være hos os. (Læs verset og vis børnene, hvor i Bibelen det 
står). Hvem er det? (Lad børnene svare). Ja, det er Gud. (Lad børnene gentage verset. 
Sæt det illustrerede bibelvers op på tavlen eller et ark karton med f.eks. blu-tac, så 
skiltene nemt kan fjernes.) 
   
Forklaring 

Det er vigtigt, at du skifter mellem forklaring og repetition af verset. Repetér verset, 
forklar et ord, repetér igen, forklar det næste ord osv.  
 

”Jeg lader dig ikke i stikken”  

Gud er altid med os, og når han lover noget, holder han det altid. Hvis du beder Jesus om 
at komme ind i dit hjerte og tilgive dig de forkerte ting, du har gjort, vil han gøre det. Når 
Jesus bor i dit hjerte, er Gud med dig, ligegyldigt hvor du er, og hvad du laver. Han lader 
dig ikke i stikken, for det har han lovet ikke at gøre, og Gud holder altid sine løfter. Hver 
gang du har brug for ham, vil han lytte til dig.  
 

”og svigter dig ikke”  

Nogle gange oplever du måske, at din familie eller venner svigter dig. Saras veninde 
svigtede hende: Hun havde lovet, at Sara måtte låne hendes festkjole, men ombestemte 
sig i sidste øjeblik. Gud vil aldrig svigte dig. Hvordan kan vi være sikre på det? Jo, det kan 
vi, fordi det står her i Bibelen, og når Gud lover noget, holder han det.  
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 Anvendelse af verset i børnenes hverdag  

Hvis du har bedt Jesus om at komme ind i dit hjerte, kan du være sikker på, at han altid 
er med dig. Er der nogle af jer, der ind i mellem bliver bange? (Lad børnene svare). Ja, vi 
har alle prøvet at være bange. Men næste gang du bliver bange, så prøv at tænke på 
dette vers og husk, at Gud er med dig, og at han passer på dig. Du kan altid bede ham 
om at hjælpe dig. Tror I også, at Gud er med jer, når I er på ferie i et andet land? Ja, for 
han har lovet: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Uanset hvor i verden du er, 
er Gud med dig – resten af dit liv.  
 

Repetition  
Gentag verset med børnene – gerne ti 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.  
 
1. Start med at sige verset. Lad derefter et barn vælge et ord, som I skal hviske. Lad et 
andet barn vælge et nyt ord, som I også skal hviske. Forsæt, indtil alle ordene er valgt, og 
hele verset bliver hvisket.  
2. Lad børnene sige verset, mens I står i forskellige stillinger, f.eks. på et ben, med ryggen 
til, med hænderne på hovedet osv.  
3. Bland ordene oppe på tavlen og lad børnene sætte dem op i den rigtige rækkefølge. 
Hver gang de sætter verset rigtigt op, skal de repetere det. Denne idé er bedst at bruge 
sidste gang, man underviser i verset, da de skal kende det godt, for at kunne følge med.  
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