
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
 

Versla de verveling met leuke knutsels, spelletjes, 
voorleesverhalen, netflix tips en meer! 

 
 

 
 
 



Inhoud 
 
In deze tijd dat iedereen thuis zit, ligt verveling snel op de 
loer. Maar daar hebben wij een oplossing voor! In dit boekje 
hebben we allemaal ideeën verzameld voor activiteiten die je 
binnen in huis kan doen de komende tijd. En het leukste is, 
alle activiteiten hebben iets te maken met God! We gaan 
verschillende Bijbelverhalen en boodschappen die in de bijbel 
staan bij langs in 6 verschillende categorieën activiteiten. Elke 
activiteit heeft een eigen kleurtje, zodat je ze goed kan 
herkennen.  
 

 

Knutselen 
 
Spelletjes 
 
Voorleesverhalen 
 
Netflix tips 
 
Puzzels 
 
Kleurplaten 
  



Knutselen: Bijbelboeken leren 

Hoe te maken: 
- Pak de bijbel erbij. Schrijf een voor een de Bijbelboeken 

op een wasknijper.  
- Knijp de wasknijpers in de juiste 

volgorde op een kledinghanger of 
stuk karton. 

- Zeg de namen achter elkaar een paar 
keer op. 

- Haal de eerste vijf knijpers weg. Weet 
je nog welke het waren en in welke 
volgorde? 

- Probeer het nu eens met de eerste acht knijpers.  
- Ga zo door tot je de hele volgorde uit je hoofd kent. 

 
Netflixtip: Groentesprookjes: Kom erin 

 
In deze vrolijke serie, waarvan er 
vier seizoenen beschikbaar zijn op 
Netflix, worden Bijbelverhalen op 
een speelse manier uitgebeeld 
door de groentepoppetjes. Leuk 
voor alle leeftijden! 

 

Benodigdheden: 
-wasknijpers 
-stift 
-kledinghanger of 
stuk karton 
-bijbel 



Puzzel: Vindt de weg naar de Bijbel 

 
 

Knutselen: De jas van Jozef 
 

Hoe te maken: 
- Print de bijlage op de volgende 

pagina 
- Knip of scheur gekleurd papier in 

kleine stukjes 
- Beplak de jas van Jozef met de 

stukjes papier, hoe kleurrijker hoe 
beter  

- Lees samen Genesis 37 en praat over 
het verhaal van Jozef 

Benodigdheden: 
-gekleurd papier 
-schaar 
-lijm  
-uitgeprinte bijlage  
-bijbel 



  



Voorleesverhaal: Jij bent van Mij 
Ga er maar lekker voor zitten! Het is tijd voor een mooi 
verhaal. Vraag papa of mama om voor te lezen of lees het 

verhaal zelf. 

Hé Bas, ga je mee voetballen? We hebben jou al een paar dagen gemist op ons 
voetbalpleintje." Roy staat met zijn voetbal in de werkplaats van Bas zijn vader, waar 
Bas bij de werkbank druk aan het werk is. Met vuurrode wangen en de tong uit zijn 
mond schuurt hij een stuk hout. Om hem heen liggen nog meer stukken hout, een 
hamer en zaag en spijkers. "Nee joh," zegt Bas, "ik heb geen tijd." "Wat ben je toch 
allemaal aan het doen?" vraagt Roy nieuwsgierig. "Kijk", zegt Bas, terwijl hij het hout 
laat zien waar hij mee bezig is." Ik maak een houten pop." Roy schiet in de lach. 
"Een pop? Wat moet je daar nou mee, man?" "Het is niet een gewone pop," zegt 
Bas, "maar een pop die kan bewegen aan touwtjes. Een marionet. Moet je kijken, ik 
heb boeken met voorbeelden uit de bieb gehaald. En ik heb een tekening gemaakt 
hoe mijn pop gaat worden." "Poeh," zucht Roy, “wat een klus. En die kleren, hoe kom 
je daar dan aan?" Bas bloost van oor toe oor. "Mijn moeder geeft me naailes. Naaien 
is echt niet alleen voor meisjes hoor. Jongens kunnen het net zo goed leren." Roy 
stuit met de bal, en verlaat de werkplaats. "Jammer dat je niet komt voetballen. Als je 
marionet klaar is, laat je hem dan zien? Doei!"  

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. Vol trots neemt Bas hem mee naar 
school. In de klas staan de meester en de kinderen nieuwsgierig om hem heen. Bas 
trekt aan de touwtjes van zijn pop Pino, en laat hem zo over de tafel lopen en allerlei 
kunstjes maken. De kinderen lachen en klappen in de handen. "Vet cool!" roepen ze, 
"bis, bis, bis." Waarop pop Pino een mooie buiging maakt. "Wow, wat een mooie 
pop!" Vanaf die dag neemt Bas Pino overal mee naar toe. Na een tijdje is het al heel 
vanzelfsprekend: Bas en Pino horen bij elkaar. Maar dat Bas Pino zelfs mee neemt 
naar zijn bed, dat ziet niemand. En dat is misschien maar goed ook.  

Op een middag gaat Bas voetballen met zijn vrienden. Alle tassen liggen aan de rand 
van het voetbalveld. Pino zit erbij als oppasser. Het wordt een spannende wedstrijd. 
Na afloop lopen de jongens naar hun tassen. Bas schrikt. Waar is Pino? Hij zit niet 
meer bij de tassen. Pino is weg! De jongens zoeken overal. En ze vragen aan 
iedereen die voorbij komt of hij Pino ook heeft gezien. Maar Pino is weg en blijf weg. 
Het is al donker als Bas verdrietig naar huis loopt. Hoe kan het toch dat Pino is 
verdwenen?  

Weken gaan voorbij. Bas doet er alles aan om Pino terug te krijgen. Hij hangt een 
foto van Pino op het prikbord in de school met een oproep: Wie Pino terug brengt 
krijgt een beloning! En ook in de winkels en in de krant staat zijn oproep om Pino 
terug te vinden. Maar helaas... Pino wordt niet terug gevonden. Balen, Bas denkt 
elke dag aan Pino. Hij mist zijn pop en voelt zich er heel verdrietig door.  

Op een middag fietst Bas door een winkelstraat, langs een winkel met houten 
speelgoed. Hé, wat is dat? Bas springt van zijn fiets. Ziet hij het goed? Daar... in die 
etalage... daar zit een marionet... het is... Pino! Bas rent de winkel in en roept tegen 
de verkoper: "Dat is Pino! In de etalage zit mijn pop die ik heb gemaakt!" De verkoper 
fronst zijn wenkbrauwen. "Jouw pop? Mijn pop zul je bedoelen. En die marionet is te 



koop. Als jij de prijs betaald die erop staat is hij voor jou en mag je hem meenemen." 
Bas bijt op zijn lip en snikt: "Maar het is mijn Pino. Ik heb hem zelf gemaakt." De 
verkoper schudt zijn hoofd. "Praatjes, dat kan iedereen wel vertellen. Misschien heb 
jij een pop gehad die erop lijkt. Maar deze is toch echt van mij hoor." De verkoper 
gelooft Bas niet. Bas loopt verdrietig de winkel uit.  

Wat denk jij wat Bas nu gaat doen? Bas fietst naar huis, zo snel als hij kan. Hij rent 
naar zijn kamer en... hij pakt zijn spaarvarken. Hij rammelt met het geld in de dikke 
buik van het varken. Zou het genoeg zijn? Vliegensvlug fietst hij terug naar de winkel. 
Het is best veel geld wat hij voor Pino moet betalen. Maar dat heeft Bas er graag 
voor over. De verkoper kijkt verbaast hoe Bas zijn hele varken leeg schudt op de 
toonbank. Yes! Hij heeft genoeg geld gespaard om Pino te kopen! Bas drukt Pino 
tegen zich aan. "O Pino, wat ben ik blij. Jij bent van mij en ik wil je nooit weer 
kwijtraken!  

Het is avond. Bas vertelt het hele verhaal aan vader. Vader lacht. "Weet je waar jouw 
verhaal mij aan doet denken? Vraagt vader. “Aan het verhaal uit de Bijbel waarin de 
goede herder zijn verloren schaapje zoekt en vindt.” Bas lacht.  

ader zegt: “Jij hebt Pino zelf gemaakt en je bent onwijs blij met Pino. Weet je wie jou 
heeft gemaakt?” “Ja, natuurlijk... de Here God. Maar wat heeft dat er nu mee te 
maken?” “Alles,” vertelt vader. “De Here God houdt ontzettend veel van alle mensen 
die Hij heeft gemaakt. Maar toch raakt hij de mensen, die zo waardevol voor Hem 
zijn, kwijt.” Bas kijkt verbaasd: ”Hè, hoe kan dat nou?” “Jij vindt het fijn om Pino altijd 
bij je te hebben?” Bas knikt. “God wil niets liever dan er voor jou zijn, voor de volle 
100% Maar door de verkeerde dingen die we doen is het niet mogelijk om zo’n fijn 
contact met God te hebben. Nu niet, en als je gestorven bent ook niet. Jij hebt alles 
gedaan om Pino weer terug te krijgen?” Bas knikt, zeker weten. “De Here God had er 
echt alles voor over om de mensen bij Hem terug te brengen, zelfs het meest 
kostbare wat Hij heeft: zijn eigen Zoon. En daarom is Jezus gestorven voor het 
kwaad van de hele wereld. Hij stierf in onze plaats. En zo kan Jezus ons weer terug 
kopen.” “Oh,” zegt Bas, “ik snap het niet helemaal. Met geld?” Vader lacht: “Nee, niet 
met geld. Maar het bloed van Jezus. Hij vergeeft al je fouten en zegt: jij bent nu van 
mij, en niemand kan je nu nog bij me weg stelen.” Het is een tijdje stil. Bas denkt na 
en dan zegt hij: “Wow, je eigen bloed, dat is heftig.” “Ja,” zegt vader, ”en nu begrijp je 
vast ook wel waarom we heel kostbaar zijn voor de Here God: Hij heeft ons gemaakt 
en Hij heeft ons gekocht.” Bas knikt, hij begrijpt het. Jij ook?  

 

YouTube-tip: Zingen met meester Richard 
Zoek op YouTube de afspeellijst ‘zingen met meester 
Richard’ op voor leuke christelijke kinderliedjes (met 
vaak leuke filmpjes!).  
 



Puzzel: Pinksteren 

 

Spelletje: appels stapelen  

 
Hoe te spelen: 
-zet een timer klaar 
op 1 minuut 
-wie kan er in een minuut zoveel mogelijk 
appels op elkaar stapelen? Als ze omvallen 
telt het niet! 
-Lees samen Genesis 3 over de verboden 
vrucht en de zondeval 
-tip: Heb je geen appels in huis? Wc-rollen 
op hun zijkant werken ook goed! 

 
 

Benodigdheden: 
-appels 
-stopwatch 



Kleurplaat: De ark van Noach 
Kleur de ark van Noach mooi in. Hoe ging het verhaal ook 

alweer? Dat kun je terugvinden in Genesis 6-8 
 



Knutselen: Bootjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe te maken: 
- Knip een driehoek uit 

gekleurd papier. 
- Maak een gaatje bovenin de 

driehoek en onderaan in het 
midden. 

- Schuif de driehoek aan een 
sateprikker en plak eventueel 
vast. 

- Prik de sateprikker in de 
zachte kan van een 
schuursponsje.  

- Maak eventueel nog een 
vlaggetje voor boven het zijl 
en plak vast.  

- Klaar, spelen maar! 
- Lees samen Lukas 8:22-25 

over Jezus die de storm stilt.  
 
 

Spelletje: Ik ben mooi gemaakt 
Hoe te spelen: 
-ga samen op de grond zitten  
-lees eerst alle vakjes op de dobbelstenen 
voor en leg uit wat we gaan doen 
-een kind mag gaan staan 
-eerst gooit hij/zij met de eerste 
dobbelsteen 
-nu mag hij/zij antwoord geven op 
gegooide ‘vraag’ (weet hij of zij niets te 
bedenken, broertjes/zusjes/papa/mama dan helpen) 
-nu mag het kind het de tweede dobbelsteen gooien  
-voer met z’n allen de gegooide opdracht uit 
-nu is het volgende kind of papa of mama aan de beurt 

Benodigdheden: 
-gekleurd papier 
-schaar 
-lijm  
-sateprikker 
-schuursponsje 
-bijbel 

Voorbereiding: 
-print de volgende twee 
pagina’s uit, knip, vouw 
en plak de dobbelstenen 
in elkaar 
-zet eventueel meubels 
aan de kant 



 

Dit kan 
ik heel 
goed 

Hierin 
ben ik 
uniek 

Ik ben 
geweldig 
omdat… 

Dit vind 
ik heel 

leuk 
Hier ben ik 

God 
dankbaar 

voor 

Dit woord 
beschrijft 

mij 



 

Balanseer 
10 sec. 

op 1 been 

Draai 3 
keer in 

het rond 

Doe 3 
kikker 

sprongen 

Raak 5 
keer je 

tenen aan 

Flapper 10 
sec. met je 
armen als 
een vogel 

Spring 
10x op 
en neer 



Puzzel: Los de Rebus op  
Het antwoord vind je in Johannes 13:35 (NBG-vertaling) 

 



Knutselen: Hoe God de wereld schiep 
 
Hoe te maken: 
- Teken zes cirkels op een groot 
vel papier (of gebruik losse vellen) 
- Schrijf de nummers 1 t/m 6 naast 
de cirkels 
- Lees samen Genesis 1 
- Stop na elke dag met lezen en 
teken/knutsel in de cirkel die bij 
die dag hoort, wat God schiep op 
die dag 
- Maak het leuker door zoveel 
mogelijk verschillende materialen 
te gebruiken!  
 
 
 
 
 
 
 

 
Spelletjes: Leidt de schapen 

 
Hoe te spelen: 
-blaas de ballonnen 
op en teken een 
schapenhoofd op de 
ballon 
- maak een parcours met meubels en/of 
tape op de vloer 
-doe een race: wie kan het snelst het 
hele parcours afleggen door de schaap 
vooruit te duwen met een vliegenmepper? 
Aanraken of oppakken mag niet!  
- In de bijbel staat dat Jezus onze 
herder is. Hoe leidt Hij ons? 
  

Benodigdheden: 
-wit papier 
-kleurpotloden/stiften 
-gekleurd papier 
-schaar 
-lijm  
-bijbel 
-andere 
knustelmaterialen 

Benodigdheden: 
-ballonnen 
-stift 
-vliegenmepper 



Kleurplaat: de wapenuitrusting van God 



Puzzel: zoek de verschillen! 
Het Bijbelverhaal over de toren van Babel kan je vinden in 

Genesis 11 



Knutselen: Vrucht van de Geest 
 

Hoe te maken: 
- Lees Galaten 5:22 
en praat over de 
vruchten van de 
Geest 
- Knip twee bogen 
uit dik karton (zoals op de afbeelding)  
-wikkel een aantal lagen rode wol om het 
ronde stuk van de op elkaar liggende 
bogen.  
- Knip het rode wol af en knoop het eindje 
vast aan een stuk witte wol. 
- Maak een paar witte strepen op het rood, 
zonder dat de ‘strepen’ elkaar raken 
-knip de witte wol af en knoop het einde 
aan de rode wol. 
- Wikkel nog een aantal rode lagen 
-eindig aan de bovenkant. Knip de rode 
wol af en knoop het eindje aan de groene 
wol 
-wikkel de groene wol aan de bovenkant 
van de boog. Knip na zo’n twintig keer 
wikkelen de wol af. 
- De volgende stap vraagt om een beetje 
hulp: knip langs de buitenzijde alle wol 
door. Neem een stuk rode wol en haal het 
tussen de twee bogen door en knoop stevig 
vast. 
- Schuif de bogen voorzichtig weg 
- Knip de pompon bij naar de vorm van een aardbei.  
 
Netflixtip: Groentesprookjes: In de stad 

 
 
In deze vrolijke serie, waarvan er twee 
seizoenen beschikbaar zijn op Netflix, worden 
Bijbelverhalen op een speelse manier uitgebeeld 
door de groentepoppetjes. Leuk voor alle 
leeftijden! 
 

Benodigdheden: 
-karton 
-schaar 
-wol (wit, rood 
en groen) 
 



Voorleesverhaal: Eén lichaam, vele leden 
Ga er maar lekker voor zitten! Het is tijd voor een mooi 
verhaal. Vraag papa of mama om voor te lezen of lees het 

verhaal zelf. 
Het is altijd druk in het lichaam. Iedereen doet zijn eigen ding, iets wat helemaal bij 
hem past en waarvoor hij is gemaakt. Het oog kijkt om zich heen, er is altijd zoveel te 
zien! Het oor is gespitst op alle geluiden en gesprekken die hij opvangt. Hij hoort de 
mond overal bovenuit, het is een echte praatjesmaker. De neus snuift, mm... wat 
ruikt het weer lekker! En als hij niest, vraagt de hand: “Zal ik je een handje helpen? 
Kijk, ik geef een zakdoek en ik help je met snuiten. De voet is altijd in beweging, hij is 
blij met alles wat hij kan doen: lopen, dansen, huppelen, noem maar op. Alleen de 
pink hangt er lusteloos bij. 
 
“Wat is er met jou?” vraagt de mond. “Ach,” zucht de pink, ik hoor er eigenlijk niet bij.” 
“Hoe bedoel je? Waarbij?” vraagt de mond. “Bij het lichaam natuurlijk,” snikt de pink. 
“Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu gebruikt worden? Als ik 
een mond, was zoals jij, dan had ik tenminste een taak. Ik zou overal waar ik kom de 
mensen over Jezus vertellen. Ik zou lachen naar de mensen, en fijne dingen tegen 
zieken zeggen... Of was ik maar een oor, dan kunnen mensen hun problemen aan 
mij vertellen en ik zal goed naar hen luisteren. Het moet heerlijk zijn om een oor te 
zijn. Of een voet, dan kan ik lopen en overal naar toe gaan. Oh, was ik maar geen 
pink. Nee, als pink hoor ik niet bij het lichaam. En verdrietig laat de pink zich hangen. 
“Luister eens, zegt de hand, “Jij kan vertellen wat je wilt maar we hebben jou nodig. 
Je bent niet voor niets op deze plaatst gezet. Als jij je taak niet doet, dan gaat het 
voor de andere vingers ook veel moeilijker. Nee, pink, jij hoort wel bij het lichaam of 
je nu wilt of niet. Jij hebt je eigen taak.” 
 
De andere delen van het lichaam hebben goed geluisterd naar het gesprek. Ze zien 
wel dat pink verdrietig is. “Ik heb niemand nodig”, zegt een stem. Ze zijn verbaasd. 
Hoe kan dat nu? Ze zijn toch allemaal bij elkaar geplaatst als leden van één lichaam? 
Hoe kan dan één zeggen: “Ik heb de anderen niet nodig?” Het oor denkt 
verontwaardigd: “Dat is toch ongehoord?” “Zo,” zegt hij, “waarom niet?” “Omdat ik 
aan kijken genoeg heb.” zegt het oog. Daar kan de voet niet mee uit de voeten. “Zeg 
oog, als je mij niet zou hebben, dan zou je dag in, dag uit naar hetzelfde moeten 
kijken, want zonder mij kan je nergens komen. Je vergist je als je denkt dat je mij niet 
nodig hebt.” Daar kijk het oog van op. “Dat is waar, jou heb ik wel nodig.” De mond 
slikt en zegt: “Als er geen voedsel binnen zou komen langs mij, zou je dan niet zwak 
worden, oogje?” Het oog knippert even: “Eh, ja... jou heb ik ook nodig.” “En als ik er 
niet zou zijn,” zegt de hand, “wie moet dan af en toe de slaap uit je wrijven? Anders 
zie je niets meer.” “Oké,” zegt het oog. “Ik heb Jullie wel nodig, ik kan niet zonder 
jullie... maar die kleine pink is wel overbodig.” 
 
Dagen gaan voorbij. Het lichaam gaat een flinke wandeling maken. De voeten 
stappen er lustig op los, de handen zitten lekker warm in de zak van de jas. De oren 
luisteren naar het vrolijke gefluit van de vogels. De ogen kijken nieuwsgierig in het 
rond. De neus ruikt de frisse geur van buiten. Het zou prachtig kunnen zijn, als er niet 
die verdrietige pink zou zijn, die zich overbodig voelt, zeker na wat het oog tegen 
hem heeft gezegd. De andere leden hebben medelijden met de pink. Zelfs het oog 
heeft spijt van zijn woorden, maar hij is te trots om dat toe te geven. “Waarom toch,” 



piekert hij, “blijf ik nu maar steeds aan die kleine pink denken? Als ik hem uit de weg 
ga, dan gaat het wel voorbij. Want tenslotte had ik wel gelijk: ik heb hem niet nodig. 
Laat mij maar wat genieten van al het moois om me heen. Goed rondkijken, dat moet 
ik doen.” Het oog spert zich wijd open en kijkt.  
Opeens voelt hij een scherpe steek, en hij ziet niets meer. Geen bomen en geen 
veld. Er komen tranen tevoorschijn van de pijn. Dat komt allemaal door een heel 
klein splintertje. De voeten blijven meteen staan. De mond roept: “Au!” De neus 
begint te snotteren. De handen voelen in de jaszak en halen een spiegeltje 
tevoorschijn. “Veeg het eruit,” zegt de mond. Maar er lopen zoveel tranen uit het oog, 
dat hij niets meer kan zien. De hand wrijft in het oog, maar dat helpt niet. “De pink,” 
zegt de mond, “die moet de splinter eruit halen. Die is fijn genoeg.” Haastig wordt de 
pink gevraagd of hij dat wil doen. Zal hij...? De pink weet meteen: “Hier is een taak 
voor mij.” Hij richt zich op en hij wordt er helemaal blij van. Heel voorzichtig duwt hij 
in het puntje van het oog, terwijl de anderen vingers handig het oog openhouden. De 
mond staat open, het hele lichaam wacht vol spanning af en voelt mee met het oog. 
De kleine pink werkt heel voorzichtig de splinter naar buiten. Weer springen de 
tranen uit het oog, maar nu van dankbaarheid. Het hart wordt er warm van. De 
voeten maken een sprong in de lucht. De handen gaan omhoog en de mond roept: 
“Hoera!” Het hele lichaam is blij. En als de kleine pink tegen het oog zegt: “Dank je 
wel. Wil je mij vergeven?”, weten alle leden dat ze bij elkaar horen en elkaar nodig 
hebben.  

 
Knutselen: het kruis 

 
 
Hoe te maken: 
- Plak met (schilders)tape 

een kruis op een vel papier 
- Verf (met je vingers) het 

hele papier in mooie 
kleurtjes 

- Laat drogen 
- Trek de tape van het papier 

af 
- Klaar!  

 
 
 
 

 
 
 

Benodigdheden: 
-papier 
-verf 
-(schilders)tape 
 



Spelletje: WhatsApp Bijbelquiz 
Herken jij het Bijbelverhaal? De antwoorden vind je helemaal 

achterin dit boekje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleurplaat: Daniel in de leeuwenkuil 
Lees Het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil in Daniel 6 

 



Antwoorden WhatsApps Bijbelquiz 
1. Adam en Eva 
2. Simson 
3. Jona 
4. David 
5. Mozes 
6. Elia 
7. Samuel 
8. Isaak 
9. Verloren zoon 
10. Jozef 
11. Ruth 
12. Jacob, Leah en Rachel 
13. Noach 
14. Esther 
15. 5 broden en 2 vissen 

 
 


