
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: Johannesevangeliet 3,16 
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, 
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 
 

Introduktion 
”Æv, hvorfor skal jeg allerede hjem, vi har det lige så godt? Jeg ville ønsker, jeg kunne 
blive her for evigt.” Måske har du prøvet at være på besøg hos en ven eller en veninde, og 
mens I legede allerbedst, skulle du hjem. Du ville ønske, at legen aldrig behøvede at 
stoppe, så du kunne lege for evigt. I dag skal vi lære et bibelvers, der fortæller, hvordan 
man kan få evigt liv. Et evigt liv, der er så godt, at man slet ikke kan forestille sig det. 
  

Præsentation 
Bibelverset står i Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16. (Læs verset højt fra din bibel, og 
vis derefter det illustrerede vers. Gentag verset to gange 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.) 
 
”For således elskede Gud verden” 
At Gud elsker verden betyder, at han elsker alle mennesker i hele verden. Under billedet 
af verden er der to børn, fordi Gud også elsker dig. Så i stedet for at sige: ”For således 
elskede Gud verden” kunne vi sige: ”For således elskede Gud Jesper” (vælg et af børnenes 
navne). 
 
”ikke skal fortabes men have evigt liv”” 
At fortabes betyder, at man ikke kan være sammen med Gud, når man dør. Alle 
mennesker, der ikke har fået fjernet forkerte ting, de har gjort, fra deres hjerte, går 
fortabt. Det er det værste, der overhovedet kan ske. Kan I komme i tanke om, hvad de 
forkerte ting kunne være? (Lad børnene svare.) Gud elsker alle mennesker, og derfor 
ønsker han ikke, at der er nogen, der skal fortabes. Han ønsker at give os evigt liv 
sammen med ham i Himlen. At leve evigt i Himlen er så godt, at man slet ikke kan 
forestille sig det. Derfor har Gud givet os en kæmpe gave, der gør, at vi kan få fjernet de 
forkerte ting, vi har gjort, fra vores hjerte.  

fortsættes på bagsiden… 
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”at han gav sin enbårne søn” 
Hvad betyder enbårne? (Lad børnene svare.) Det betyder eneste. Guds eneste søn er 
Jesus, og Jesus er den gave, Gud har givet til os, så vi ikke behøver at gå fortabt. Gud gav  
Jesus til os ved at lade ham tage den straf, som vi skulle have haft for alle de forkerte 
ting, vi har gjort. Gud straffede Jesus for alle de forkerte ting, du og jeg har gjort, ved at 
lade ham dø på et kors, selvom han aldrig selv havde gjort noget forkert. Jesus døde, men 
fordi han er Guds søn, blev han levende igen tre dage efter, at han var død. 
 
”for at enhver, som tror på ham” 
 Hvem er enhver? (Lad børnene svare.) Hvem er ham? (Lad børnene svare.) Der står her, 
at alle de, der tror på Jesus, ikke skal gå fortabt men have evigt liv. Man skal tro på, at 
Jesus er den eneste, der kan fjerne de forkerte ting, man har gjort. Derefter kan man dag 
for dag bede Jesus om at hjælpe sig med at leve sådan, som han gerne vil have - også 
selvom der er nogen, der driller en, fordi man tror på Jesus. 
 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Ikketroende børn: 
Hvis du gerne vil begynde at tro på Jesus, kan du sige det til ham i en bøn. Du kan f.eks. 
sige: ”Tak Jesus, fordi du tog straffen for alle de forkerte ting, jeg har gjort. Jeg vil gerne 
tro på dig fra i dag af og resten af mit liv. Hjælp mig til at gøre de ting, som du gerne vil 
have, at jeg gør.” Hvis du beslutter dig for at tro på Jesus, vil dit liv blive anderledes. Du 
kan komme her i klubben og lærer mere om, hvordan du kan leve som en, der tror på 
Jesus. 
Troende børn: 
Hvis du allerede tror på Jesus og har bedt ham om at rense dit hjerte, kan det være, at du 
nogle gange tænker på, om du virkelig kan være sikker på at komme til Himlen, når du en 
dag dør. Hvis du får disse tanker, kan du tænke på dette vers. Du kan tænke på, at Gud i 
dette vers lover, at dem, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud 
holder altid, hvad han lover! Det er dejligt at vide. 
 

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 par uger. 
 

1. Gentag verset 2-3 gange, mens du peger på ordene. 
2. Sig et af børnenes navne i stedet for at sige verden. Gør dette med fem-seks af 

børnenes navne. 
3. Vend nogle af skiltene på hovedet, før verset gentages. Vend endnu flere skilte på 

hovedet og gentag igen. Fortsæt, indtil alle skiltene vender på hovedet. 
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