
Hvordan underviser man børn i et bibelvers 
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: Johannes evangeliet 1,12 
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der 
tror på hans navn. 
 

Introduktion 
Hvordan er en perfekt far? (Lad børnene svare.) Der er nogle mennesker, der kan kalde 
Gud for deres far. I Bibelen kan vi læse, hvem det er. 
 

Præsentation 
(Læs verset højt fra Bibelen eller lad et af børnene gøre det. Sæt herefter det illustrerede 
vers op på floneltavlen. Gentag verset 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.) 
 

”Men alle dem,  der tog imod ham” 
Hvem er ham? (Lad børnene svare.) Det er Jesus. Hvordan kan man tage imod Jesus? 
(Lad børnene svare.) Man kan bede til Jesus og sige undskyld for alle de forkerte ting, 
man har gjort og fortælle ham, at man gerne vil tro på ham resten af sit liv. Hvis man 
beder sådan til Jesus og virkelig mener det, tager man imod ham. 
”gav han ret til at blive Guds børn” 
Der sker noget helt fantastisk for dem, der tager imod Jesus. De bliver Guds børn! Og Gud 
er på mange måder ligesom en perfekt far. Han har altid tid til at lytte, han passer altid på 
sine børn… (nævn nogle af de ting som børnene sagde, da de skulle beskrive den perfekte 
far). Den bedste far man kan have, er Gud. 
”dem, der tror på hans navn” 
Det er Jesu navn vi skal tro på. Vi skal tro på, at Jesus er den eneste, der kan fjerne alle 
de dårlige ting fra os, som vi har gjort, og gøre os til Guds børn. Vi har ikke fortjent at 
blive Guds børn, fordi vi alle sammen har gjort forkerte ting. F.eks. har Gud sagt, at det er 
forkert at være misundelig på nogen, der har noget bedre legetøj, end man selv har. Men 
Jesus betalte for alt det forkerte, vi har gjort ved at dø på et kors. Tre dage efter, at Jesus 
var død, blev han levende igen. Og dem, der vil tro på Jesus og tage imod ham, vil blive 
Guds børn.  

Fortsætter på bagsiden… 
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Anvendelse 
Hvordan børnene kan bruge verset i deres hverdag 
 

Troende børn: 
Hvis du har taget imod Jesus, er du Guds barn, og Gud er din far i Himlen. Du kan være 
sikker på, at han altid har tid til at lytte til dig, at han passer på dig og elsker dig. Når du 
ikke skal være her på jorden længere, vil du komme hjem til Gud i Himlen. 
 
Ikketroende børn: 
Hvis du ikke har taget imod Jesus kan du gøre det i dag. Du kan bede til Jesus alle steder. 
Hjemme på dit værelse, når du går på vejen, endda lige der, hvor du sidder nu. Du kan 
bede noget i denne retning: ”Undskyld Jesus for alle de forkerte ting, jeg har gjort. Tak 
fordi du døde på et kors for mig, så jeg kan blive Guds barn. Jeg vil tro på dig resten af 
mit liv.” 
 

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. 
 
1. Gentag verset 2-3 gange normalt. 
2. Gentag verset mens I står i forskellige stillinger f.eks. på et ben, på det andet ben, på 
hug, med armene over hovedet, på hænder (man sætter hænderne på gulvet og står på 
dem med fødderne). Find evt. selv på flere. 
3. Tag nogle af ordene ned fra tavlen for hver gang, I gentager verset . 
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