
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 undervise i bibelvers. Brug to til tre 
uger på at lære børnene verset. 
 

Bibelvers: Johannesevangeliet 14,6 
 

Introduktion 

(Inden klubben: Tag tre bomuldssnore på ca. 10 meter med i klubben. Bind den ene fast 
til bordet, I skal sidde ved, og de to andre tilfældige steder i lokalet. Lav en minilabyrint 
rundt i lokalet og saml alle enderne ved bordet). 
Jeg skal bruge tre børn, der skal komme herop. (Vælg tre børn og tag de tre snore i 
hånden). Nu skal I vælge en snor hver, og se hvor den ender. (Det ene barn ender ved 
bordet, de to andre forskellige steder i lokalet). 
Der var kun én snor, der førte herop til bordet. Der er et andet sted, hvor der også kun er 
én vej til. Det står der noget om i Bibelen. Vil du hjælpe mig med at finde det? (Spørg det 
barn, som endte ved bordet). 
 

Præsentation 

Vi skal læse Johannesevangeliet 14,6. (Læs enten verset højt, eller lad barnet gøre det). I 
Bibelen står der, at: ”Jesus siger …” (Hold verset op, mens du siger det). 
 

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 er vejen” 
Jesus siger, at han er vejen. Men hvor er han vejen hen? (Lad børnene svare). Jesus er 
vejen til Himlen. Alle mennesker, også du og jeg, har gjort noget forkert. Det forkerte i 
vores liv forhindrer os i at komme i Himlen og være sammen med Gud. Men Jesus betalte 
for det forkerte, vi har gjort, da han døde på korset. Derfor kan han fjerne det forkerte, så 
vi alligevel kan komme i Himlen og være sammen med Gud, når vi en dag dør. 
 
”ingen kommer til Faderen uden ved mig” 
Hvem er Faderen? (Lad børnene svare). Det er Gud. Her står, at ingen kan komme til Gud 
uden ved Jesus. Jesus er den eneste vej. Det hjælper ikke at gøre en masse gode ting 
eller at gå i kirke. Gud vil gerne have, at vi gør gode ting og går i kirke eller børneklub, 
men det fjerner ikke det forkerte, vi har gjort. Det er kun Jesus, der kan fjerne det, og 
derfor er han den eneste vej til Gud, ligesom der kun var én snor, der førte her til bordet. 
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Anvendelse af verset i børnenes hverdag 

Hvis du har sagt undskyld til Jesus for de forkerte ting, du har gjort, kan du være sikker 
på, at du kommer i Himlen, når du dør. Hvis nogen siger til dig, at du ikke er god nok til at 
komme i Himlen, eller du selv tænker det, så husk at Jesus siger, at han er vejen til 
Himlen. 
 
Jesus er vejen til Himlen, fordi han har betalt for det forkerte, du har gjort. Men du må 
selv bede ham om at fjerne de forkerte ting i dit liv. Hvis du gør det, kommer du i Himlen, 
når du dør og kan være sammen med Gud hver eneste dag. 
 

Repetition 

Gentag verset sammen 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. Sig verset på almindelig vis én til to gange. 
2. Gå herefter på stedet i takt til verset og forestil jer, at I går på vejen til Himlen. 
3. Gå på stedet med høje knæløftninger. 
4. Gå strækmarch på stedet. 
5. Gå fremad med museskridt. 
6. Gå med almindelige skridt rundt i lokalet. 
7. Gå med elefantskridt rundt i lokalet. 
8. Gå med høje knæløftninger rundt i lokalet. 
9. Gå strækmarch rundt i lokalet. 
10. Find evt. selv på flere eller spørg børnene. 
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