
 

Hvordan underviser man et bibelvers til børn 
Det er meget vigtigt, at børnene ikke kun lærer et bibelvers udenad på en spændende måde, men 
at de forstår betydningen af verset og ved, hvordan de kan bruge det i deres hverdag. Her er en 
ide – trin for trin – der viser, hvordan man kan undervise et bibelvers til børn. Brug 2-3 uger på at 
lære børnene verset 
 

Bibelvers: Johannesevangeliet 20,31 
”Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have 
liv i hans navn.” 
 
Man kan vælge at lære børnene dette vers over to gange, således at de første gang lærer ”Men 
dette er skrevet for at I skal tro at Jesus er Kristus, Guds søn.” og næste gang resten af verset. 

 

Introduktion 
(Inden klubben: Skriv på en seddel eller i en meddelelses bog at Morten har været syg og derfor 
ikke har været i skole. Underskriv den - ligesom hvis det var en rigtig seddel til en skole.) 
I klubben: Morten var ikke i skole i går og derfor har hans mor skrevet denne seddel til hans lærer. 
Hvorfor tror I, at hun har gjort det? (Snak med børnene og prøv at komme frem til at læreren 
ellers ikke vil tro på, at Morten har været syg, men tro at han har pjækket.) 
Sedlen er altså skrevet fordi læreren skal tro på, at Morten har været syg. Bibelen er også skrevet 
for, at vi skal tro på noget. Men hvad er det, vi skal tro på? 
 

Præsentation 

Lad mig læse svaret for dig. (Læs verset højt fra Bibelen. Kun første halvdel, hvis du har valgt at 
gennemgå verset over to gange.) Her står: ”Men … (Sig verset igen imens du sætter det 
illustrerede vers op på tavlen.) 
 

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.) 
”Jesus er Kristus, Guds søn” 
Gud havde lovet de mennesker, vi læser om i det gamle testamente, Adam og Eva - Abraham - 
David, at han en dag ville sende en frelser, som kunne betale for alle de forkerte ting, de havde 
gjort. Han skulle hedde Kristus. I det nye testamente kan vi læse, at Jesus er Kristus, den frelser 
som Gud flere 1000 år før havde lovet at sende.  
”Men dette er skrevet for at I skal tro” 
Hvad er det, der er skrevet? (Lad børnene svare.) Det er Bibelen. Hvorfor tror I, Gud har fortalt 
forskellige mennesker, at de skulle skrive Bibelen? (Lad børnene svare.) Fordi han ønsker, at vi skal 
tro på, at Jesus er den frelser, som Gud havde lovet at sende. Ligesom Mortens mor skrev en 
seddel til Mortens lærer, for at han skulle tro på at Morten havde været syg. I Bibelen står der en 
masse om Jesus og de fantastiske ting, han gjorde og sagde, da han var her på jorden. Når vi hører 
om disse ting eller læser om dem i Bibelen, kan vi selv vælge, om vi vil tro på at Jesus er Kristus, 
Guds søn. 
 

Fortsættes på bagsiden… 
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Vent med resten af forklaringen til næste gang du har verset. 
 
 
”skal have liv i hans navn” 
Gud vil gerne give os et helt nyt liv. Han ønsker at være venner med os og være sammen med os 
hele tiden, fordi han elsker os. Det bedste liv er det liv, vi har, når vi lever sammen med Jesus. Det 
bedste, ved det nye liv som vi får af Gud, er at det aldrig holder op, og når vi engang dør, skal vi 
leve videre sammen med Gud oppe i Himmelen. Der står, at vi skal få liv i hans navn - altså i Jesu 
navn. Det er kun Jesus, den frelser som Gud havde lovet at sende, som kan give os nyt liv. Der 
findes ingen anden, som kan give os et nyt liv!  
”og for at I, når I tror,” 
Hvad skal man gøre for at få det nye liv? (Lad børnene svare.) Man skal tro på, at Jesus er Kristus, 
den frelser Gud havde lovet at sende. Men vi skal ikke bare tro det i vores hjerne, men også i vores 
hjerte. Når vi tror, at Jesus er Kristus med vores hjerte, åbner vi vores liv for Jesus. Så kan han 
komme ind i vores hjerte og fjerne vores synd, og vi giver ham lov til at forandre os, så vi kan får 
det nye liv, Gud har lovet os. Hvis vi kun tror det i vores hjerne, kan vi måske godt svare rigtigt på 
quizspørgsmålene, men når vi kommer hjem fra klub, gør vi alting, ligesom vi plejer, selvom vi godt 
ved, at Jesus gerne vil have, at vi gør nogle ting anderledes.  
 

Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Ikketroende børn: 
Gud ønsker, at du skal tro på, at han har sendt Jesus til jorden for at blive din frelser. Det er derfor, 
han har skrevet Bibelen. Hvis du i dit hjerte tror, at Jesus er den eneste frelser, der findes, og hvis 
du ønsker at få et helt nyt liv sammen med Gud, så bed Jesus om at fjerne din synd. Så vil han gøre 
det og komme ind i dit hjerte og bo.  
Troende børn: 
Hvis du tror på Jesus og tror på, at han er den frelser, som Gud for flere 1000 år siden havde lovet 
at sende, så øv dig i at leve det nye liv, som Gud har givet dig. Du vil opdage, at hvis du begynder at 
bede til Gud hver dag, og gøre tingene som du tror, han gerne vil have, bliver dit liv forandret. Du 
vil se at den måde, som Jesus fortæller dig at leve på, er den bedste.  
 

Repetition 

Gentag verset sammen med børnene - gerne 10 gange. Husk at forklare verset imellem 
repetitionerne. Her er nogle idéer til, hvordan du kan øve verset med børnene.  

1. Lav et rap (sig verset med meget tryk på bestemte stavelser, så der bliver en slags rytme). 
Øv dig på det hjemmefra. Her er et forslag til hvordan trykkene skal ligge: 
Men dette er skrevet for at I skal tro at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal 
have liv i hans navn. Johannesevangeliet tyve enogtredive. 

2. Bland ordene på tavlen rundt. Få et barn til at sætte dem i rigtig rækkefølge. Sig verset. 
Gentag det.  

3. Bland ordene på tavlen rundt. Sig verset imens ordene på tavlen står i en forkert 
rækkefølge. 
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