
 

 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 10 

 
Versla de verveling met leuke knutsels, spelletjes, 

voorleesverhalen, youtube 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 
 
Kijk en luister tips 
 
Puzzels 
 
Kleurplaten 
  



Kijk tip: Destiny Kids 
Kijk mee naar het Destiny Kids Youtube Channel! Je kan het 
filmpje van deze week vinden op het youtube channel van 

destiny church nederland: 
https://youtu.be/B3I-OEb0wm8   

 

 
Knutselen: leeuw  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoe te maken: 

- Teken een rondje in het midden van je papier 
- Teken twee oogjes in het rondjes 
- Teken een neus, mond en snorharen 
- Pak de oranje verf erbij. Verf met een kwast of vork de 

manen van je leeuw 
- Gebruik eventueel ook nog gele en/of rode verf om de 

manen nog meer tot leven te laten komen 
- Klaar!  

 
 

  

Benodigdheden: 
-papier 
-zwarte stift 
-oranje verf 
-kwast of plastic 
vork  



Proefje: Niets kan ons scheiden van de 
liefde van God  

 

Hoe te doen: 

- pak een vaas of een grote bak  
- Vul de vaas of bak met water 
- Pel een van de sinaasappels 
- Doe beide sinaasappels in de bak, de een met schil en de 

ander zonder 
- Welke blijft er drijven? 
- Als wij de bescherming van God hebben, zijn wij veilig en 

zullen we niet zinken in het leven!  
 

Benodigdheden: 
-vaas of grote 
bak 
-2 sinaasappels 
   



Puzzel: woorzoeker Daniel 

 



Recept: Leeuw havermoutpap 
 
 
Hoe te maken: 

- Breng de melk aan de kook met de havermout. Kook 
het geheel onder af en toe roeren in ongeveer 5 
minuten gaar 

- Haal de havermoutpap van het vuur en laat nog twee 
minuten staan 

- Schenk de pap en 2 diepe borden 
- Stuif wat kaneel over de pap 
- Snij de appel in dunne plakjes 
- Snij uit één van de plakjes een klein driehoekje 
-  Leg de plakjes appel met de schil naar boven rondom 

aan de buitenkant van de pap 
- Leg het driehoekje in het midden van de pap als 

neusje 
- Maak oogjes en een mond van rozijnen 
- Smullen maar! 

 

 
 
 
 

 
  

Benodigdheden: 
-40 gram havermout 
(8 eetlepels) 
-400 ml melk 
-1 appel 
-rozijnen  
-kaneel 
 
 



Puzzel: doolhof 
Help Daniel om een weg te vinden uit de leeuwenkuil zonder 

een leeuw tegen te komen! 



Kleurplaat: Daniel in de leeuwenkuil 



(Voor)lezen: Daniel in de leeuwenkuil 
 
Er is een nieuwe koning in het land Babylonië. Darius heet hij. 
En Daniël is één van de belangrijkste ministers van de nieuwe 
koning. Samen met nog twee andere mannen.  
Maar de koning merkt het wel: Daniël is een heel goede en vooral 
ook een heel trouwe helper van hem. En daarom besluit Darius 
om Daniël tot onderkoning te maken. De machtigste man in het 
hele land wordt Daniël. Behalve de koning zelf: die blijft de 
oppermachtige.  
 
De andere ministers vinden dat helemaal niet zo leuk. Waarom 
Daniël wel en zij niet? Daniël is nota bene ook nog iemand uit 
een ander land. ‘Hij hoort niet eens bij ons’, denken ze.  
En ze broeden op een plannetje. Konden ze maar iets bedenken 
om Daniël te beschuldigen. Maar hoe ze ook denken en zoeken, 
het lukt ze niet. Daniël is een trouwe helper van de koning.  
Maar één mogelijkheid is er om Daniël te vangen. Iedereen weet 
het. Daniël is niet alleen trouw aan de koning, maar bovenal 
trouw aan zijn God. Als ze iets kunnen vinden dat met zijn 
geloof te maken heeft, dan hebben ze Daniël!  
 
En dat lukt: Tenminste………. De mannen gaan naar de koning. 
‘We willen een wet maken koning. Iedereen die in de komende 
maand iets wil vragen, mag dat alleen aan u doen. Aan niemand 
anders en ook niet aan een god.’ De koning vindt het een reuze 
plan. ‘Nu zal iedereen begrijpen hoe belangrijk ik ben’, denkt hij. 
En de wet wordt geschreven, met de handtekening van de koning 
eronder. Niemand kan er nu nog iets aan veranderen. Het is een 
wet van Meden en Perzen.  
 
Daniël hoort van de nieuwe wet. Een heel gevaarlijke wet. Want 
Daniël was gewend om iedere dag 3 keer te bidden tot de Here 
God. Voor het open raam van de bovenkamer van zijn huis. Dat 
mag nu niet meer. Tenminste, niet als Daniël de nieuwe wet wil 
gehoorzamen. Maar Daniël is trouw aan zijn gewoonte. Ook nu 
knielt hij neer.  Ook nu bidt hij. Omdat hij trouw is. Trouw aan 
zijn God! De mannen die het gezien hebben gaan naar de koning. 
En er kan niets aan veranderd worden. Daniël wordt in de kuil 
van de leeuwen gegooid. Dat was de straf voor iedereen die niet 
gehoorzaam zou zijn aan de wet.  
 
 
 



‘Ik hoop dat jouw God, die je trouw dient, je zal verlossen’ , 
zegt de verdrietige koning nog. Hij heeft begrepen dat de wet 
alleen maar een list was om Daniël te laten doden. Maar dat is 
nu te laat! In de kuil van de leeuwen, dáár kan niemand helpen…  
De volgende morgen is de koning bij de leeuwenkuil. ‘Heeft jouw 
God je geholpen, Daniël?’ En dan komt het antwoord. Daniël is 
nog in de leeuwenkuil. Een engel van God heeft hem bewaard!  
Daniël wordt gered! Hij vertrouwde op zijn God. En de mannen 
die het plan hebben bedacht worden gestraft. De koning schrijft 
een nieuwe wet; ‘Alle eer voor de God van Daniël’.  
 
 

Knutselen: Spaghetti leeuw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te maken: 

- Teken een rondje in het midden van je papier 
- Teken twee oogjes 
- Teken een mond, neus en snorharen 
- Plak de spaghetti vast rondom de cirkel als manen 
- Klaar! 

 
 
 

Benodigdheden: 
-papier 
-stiften 
-spaghetti 
-lijm  



Puzzel: verbind de nummers 



Knutselen: kijkdoos Daniel 

Hoe te maken: 
-kleur alles mooi in 
-knip het doosjes uit en vouw de vouwlijntjes naar binnen 
- plak de plakstrookjes 
-knip de extra leeuw en Daniël uit, Vouw het plakstrookje en 
plak Daniël en de leeuw in de kijkdoos 



Kleurplaat: Een Engel zorgt dat de 
leeuwen Daniel niet op eten 

 
 



Puzzel: Daniel in de leeuwenkuil 


