
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: Romerbrevet 10,13  
”Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.” 

 

Introduktion 
Hvad ville du gøre, hvis du, en dag du var på stranden, så én nede i vandet, som råbte om hjælp? 
(Lad børnene svare.) Der er også noget andet, man kunne gøre. Hvis der var en redningskrans i 
nærheden (forklar evt. hvad en redningskrans er), kunne man kaste den ud til den person, som var 
i vandet. Hvis personen i vandet fik fat i redningskransen, kunne det faktisk redde den person fra 
at drukne. 

 

Præsentation 
Bibelen siger også noget om at blive reddet, den kalder det for at blive frelst. (Læs verset højt fra 
Bibelen eller lad et af de større børn gøre det. Læg din Bibel til side og tag så det illustrerede 
bibelvers frem og læs 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.) 
Enhver: Hvem er enhver? (Lad børnene svare.) Det er alle mennesker: børn ligesom dig, gamle 
mennesker, dem som sidder i fængsel, dronningen, din mor og far og alle andre. 
Påkalder: At påkalde betyder at kalde på.  
Herrens navn: Hvad er Herrens navn? (Lad børnene svare.) Det er Jesus. Dette vers fortæller os, at 
vi kan kalde på Jesus. Det gør man ved at bede til ham. Man kan enten bede inden i sig selv, 
hviske, tale almindeligt til Jesus ligesom man ville tale til en anden person, eller man kan råbe til 
Jesus. Han hører det hele. 
Frelses: Hvad betyder frelses? (Lad børnene svare.) Det betyder at blive reddet. Bibelen siger, at 
alle mennesker har brug for at blive reddet. Det er ikke fordi, vi alle sammen er ved at drukne, 
men fordi vi alle sammen har gjort noget forkert. Fordi vi har gjort forkerte ting, kan vi ikke være 
sammen med Gud, og når vi dør, kommer vi helt væk fra Gud. Vi har brug for at blive reddet, så vi 
kan være sammen med Gud. Det er kun der, hvor Gud er, at der er godt at være. Jesus vil gerne 
redde os. Han døde for vores skyld og tog på den måde alt det forkerte, vi har gjort over på sig 
selv. Når de forkerte ting, vi har gjort, er fjernet fra os, kan vi være sammen med Gud. Jesus 
redder alle, der beder ham om det, så de kan være sammen med Gud. 
 

Forklaringen fortsætter på bagsiden… 
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Anvendelse af verset i børnenes hverdag 
Troende børn: Hvis du har bedt Jesus om at frelse dig, tror du så han har gjort det? Det har han. 
Prøv at sig verset (sig verset sammen med børnene). Der står SKAL FRELSES. Der står ikke ”skal 
måske frelses”, men SKAL FRELSES. Så hvis du har bedt Jesus om at frelse dig, kan du vide, at han 
har gjort det, for det har han lovet i Bibelen. 
Ikketroende børn: En person som er ved at drukne, råber om hjælp, fordi han gerne vil reddes. På 
sammen måde må du også kalde på Jesus, hvis du gerne vil reddes. Når du gør det, så vil han 
redde/frelse dig, fordi han elsker dig. Han ønsker det bedste for dig, og når du beder Jesus om at 
frelse dig, vil han gøre det. Så kan du have Gud med dig i din hverdag, og en dag kan du komme og 
være sammen med Ham i himlen for altid. 
 

Repetition 
Gentag verset sammen med børnene - gerne 10 gange. Husk at forklare verset for børnene og 
fortælle dem hvordan, de kan anvende det, ind i mellem du repeterer det. Forklar også verset 
anden og tredje gang du har det i klubben, så du er helt sikker på, at de forstår det. Her er nogle 
idéer til, hvordan du kan øve verset med børnene. Du kan bruge en ide hver uge. Husk at repetere 
verset mange gange i disse 2-3 uger. 
 
1. Hold vejret og se, om man kan sige verset 1 gang uden at trække vejret. 
2. Hold vejret og se, om man kan sige verset 2 gange uden at trække vejret. 
3. Hold vejret og se, om man kan sige verset 3 gange uden at trække vejret. 
4. Lav ping pong: De voksne og børnene skiftes til at sige hvert andet ord. (F. eks. siger de voksne 

”enhver,” så siger børnene ”som,” derefter siger de voksne ”påkalder,” dernæst siger 
børnene ”Herrens” o.s.v.) 

5. Drej redningskransen (det illustrerede vers) rundt, mens I siger verset. Hvis redningskransen 
drejer  hurtigt, skal man sige verset hurtigt, og hvis den drejer langsomt, skal verset også 
siges langsomt. 
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