
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: Romerbrevet 12,14: ”Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. ” 
 

Introduktion 
”Håber du ikke på, at han falder og slår sig eller at hans egen cykel bliver ødelagt?” Camilla kiggede 
spørgende på Astrid. De stod og talte sammen efter skole. Søren, en af de store drenge, var lige 
gået forbi og havde sparket til Astrids nye cykel, så den var væltet og blevet ridset. Ønskede Astrid, 
at der skulle ske noget dårligt for Søren?  
 

Præsentation 
I Bibelen kan vi læse, hvad Gud ønsker, vi skal gøre, når nogen behandler os dårligt. Det står i 
Romerbrevet 12,14. (Læs verset højt fra Bibelen og sæt det illustrerede vers op på tavlen. Sig 
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 osv.) 
”velsign” 
Hvad betyder det at velsigne? (Lad børnene svare.) Ja, det er, når man ønsker, at det skal gå godt 
for andre. 
”forband” 
Hvad betyder det at forbande andre? (Lad børnene svare.) Ja, det er, når man ønsker, det skal gå 
dårligt for andre. 
”Velsign dem, der forfølger jer” 
Det er ikke svært at velsigne og ønske, at det skal gå godt for ens venner, men hvad men dem, der 
mobber, driller og på andre måder forfølger én? Gud siger i dette bibelvers, at vi skal velsigne lige 
præcis dem, der behandler os dårligt. Jesus prøvede noget, der var meget værre end at få sparket 
til sin cykel. Han fik slået søm i hænderne af nogle soldater, inden han blev hængt op på korset. I 
stedet for at forbande soldaterne bad han Gud om at tilgive dem. 
Har I nogen forslag til hvad Astrid, som jeg fortalte om før, kunne gøre, da Søren havde sparket til 
hendes cykel? (Giv børnene tid til at svare.) Ja, hun kunne ønske at det ville gå godt for Søren. Hun 
kunne bede om, at Gud vil være med ham og give ham en rigtig god dag.  
Selvom Gud siger, at du skal velsigne dem, der forfølger dig, betyder det ikke, at du skal finde dig i 
alt. Du må gerne sige fra og fortælle dine forældre eller dine lærere, hvis nogen behandler dig 
dårligt. 
 

Forsættes på bagsiden…. 
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Anvendelse af verset i børnenes hverdag 

Troende børn: Prøv at gøre det til en vane at bede for alle dem, der er efter dig. Bed om, at Gud 
må give dem gode venner, at de må klare sig godt til fodbold og andre gode ting, du kan finde på. 
Måske tænker du på en bestemt person, som du synes, at det er umuligt at velsigne. Hvis du er 
kristen, så bor Guds ånd i dig og kan hjælpe dig. Du kan enten selv bede Gud om hjælp til at 
velsigne eller komme hen til mig bagefter. Så vil jeg bede for dig. 
 

Repetition 
Gentag verset sammen med børnene – gerne 10 gange. Husk at forklare verset ind i mellem, at I 
gentager det. Her er nogle idéer til, hvordan du kan øve verset med børnene. Husk også at repetere 
verset de næste uger. 
 
Gentag verset normalt de første to – tre gange. Lav herefter et lille rap/talekor ud af verset. Her er 
et forslag til hvilke stavelser, man kan betone ekstra, og hvor man kan klappe. Det er vigtigt, at du 
øver dig et par gange, inden du lærer børnene verset, så du siger verset på samme måde hver 
gang. 
 
Romerbrevet 12,14 (klap) Velsign (klap) dem, der forfølger jer, (klap) velsign, og forband ikke. 
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