
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 6,37 
Jesus siger: ”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.” 
 

Introduktion 
(Tag en mobiltelefon med i klub. Få den til at ringe, når du skal gennemgå bibelverset. Tag 

telefonen og lad som om det er Sofie, din veninde, som du ikke gider snakke med.)  

Hej Sofie, jeg har altså ikke tid til at snakke nu. Nej, jeg kan ikke i aften, du må finde en anden til 

at hjælpe dig. Hej hej. (Læg telefonen på.)  

Jeg er så træt af Sofie, for hun ringer hele tiden. 

Nå, heldigvis er alle ikke som mig. Jeg kender en, der altid gerne vil være sammen med Sofie. Det 

er Jesus. 

 

Præsentation 
I Bibelen kan vi læse mange ting, som Jesus har sagt. I Johannesevangeliet 6,37 står der… (Læs 

verset højt fra Bibelen, sæt det illustrerede vers op på tavlen og gentag 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. 

”Den”  

Hvem er den? (Lad børnene svare.) Det er alle mennesker, både børn og voksne.  

”der kommer til mig” 

Hvordan kan man komme til Jesus? (Lad børnene svare.) Man kan bede til Jesus. Det er ligesom at 

snakke med en ven. Selv om vi ikke kan se Jesus, har han lovet, at han altid vil lytte, når vi beder til 

ham. 

”vil jeg aldrig vise bort” Kan I huske Sofie, der ringede lige før? Jesus ville aldrig gøre, som jeg 

gjorde. Jeg viste Sofie bort, men Jesus ville have lyttet til hende, hvis hun havde bedt til ham. I 

dette vers lover Jesus, at lige meget hvem du er, og hvad du har gjort, vil han aldrig vise dig bort. 

Jesus har nemlig gjort noget helt fantastisk, der gør det muligt for dig at komme til ham. Alle 

mennesker har syndet, dvs. at de har gjort noget som var imod Gud. Måske har du løjet over for 

din mor eller stjålet tyggegummi i Brugsen, og det kalder Gud for synd.  

Jesus er helt perfekt og kan ikke være sammen med synd, så han kan ikke være sammen med dig, 

hvis ikke din synd bliver fjernet. Jesus har gjort det muligt for dig at få fjernet din synd, fordi han 

var villig til at forlade Himmelen, hvor alting er godt, blive født her på jorden og senere blive slået 

ihjel som en forbryder. Da han døde, tog han alle menneskers synd, også din og min, over på sig. 

Jesus vandt over synden og blev levende igen efter at have været død. Derfor kan Jesus nu tage 

imod alle dem, der kommer til ham og fjerne deres synd. 
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Anvendelse 

Hvordan børnene kan bruge verset i deres hverdag. 

- til børn, der ikke er frelste 

Hvis du aldrig før er kommet til Jesus og har bedt ham fjerne din synd, kan du gøre det i dag. Han 

lover dig i dette vers fra Bibelen, at han aldrig vil vise dig bort, lige meget hvad du har gjort. Du 

kan komme til ham ved at bede: ”Kære Jesus, jeg ved godt, at jeg har gjort mange ting forkert, og 

det vil jeg gerne sige undskyld for. Tak fordi du døde for mig, så jeg kan komme til dig. 

- til frelste børn 

Hvis du allerede én gang er kommet til Jesus og har bedt ham om at fjerne din synd, kan du altid 

komme til ham. Jesus har altid tid. Du kan bede ham om hjælp til dine lektier eller fortælle ham, 

hvis du er ked af, at din kanin er død. Hvis dine forældre skændes, og du er bange for, at de skal 

blive skilt, kan Jesus også hjælpe dig og trøste dig. Både bittesmå ting og kæmpestore ting kan du 

komme til Jesus med. 

Nogle gange tror du måske, at Jesus ikke vil være sammen med dig mere, fordi du bliver ved med 

at gøre de samme dumme ting. Men det er ikke rigtigt. Hvis du har bedt Jesus rense dit hjerte, vil 

han altid være sammen med dig. 

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. 

 

Repetition 
De første to-tre gange gentages verset normalt. 

 

1. “Stop and go”: 

Når du holder håndfladen ud mod børnene (som stop-tegn) skal børnene stoppe deres repetition. 

Når du vinker børnene hen imod dig (som go-tegn) skal børnene fortsætte deres repetition. 

Man kan også bruge to skilte, hvor der står ”stop” på det ene og ”go” på det andet. 

Eksempel: Du giver ”go-tegn” og børnene begynder at sige verset. Når du midt i verset giver ”stop-

tegn” skal de øjeblikkelig tie stille og først fortsætte, når du giver ”go-tegn” igen. 

Variér de steder, du giver ”stop-tegn”. Nogle gange kan du lade lang tid gå, inden du viser ”stop-

tegnet” og andre gange kun et enkelt ord. 

 

2. Vend nogle af skiltene på tavlen på hovedet. Gentag verset. Fjern nogle skilte fra tavlen. Gentag 

verset. Vend nogle flere skilte på hovedet. Gentag verset. O.s.v. 

 

3. Fjern alle skilte fra tavlen. Spørg om der er et barn, der kan sige verset alene. Lad et par stykker 

af børnene gentage verset en ad gangen. 
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