
 

 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 12 

 
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/dSjYk4VLtlo   

 

 
Knutselen: Bakje met Vrucht van de Geest. 
Hoe te maken. 

- Print deze pagina uit. 
- Knip dan het bakje uit op de buitenste zwarte rand.  
- Dan gaan wij de lijntjes waar de streepje op staan 

omvouwen. En de rand van het vierkant mag je ook even 
vouwen en weer uit vouwen. 

- Nu gaan wij lijm doen op de buiten kant 
waar de lintjes staan. En plakken dat vast. 
Als het goed is heb je nu een doosje. 

- Dan mag je de stukjes fruit nog uit knippen 
en die in het bakje doen. Klaar! 

Benodigdheden: 
-karton 
-schaar 
-lijm 
-kleurtjes  



 

 

 

  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Puzzel: Zoek de letters van het fruit 

 



 

Recept: fruitsalade 
 
 
Hoe te maken: 

- Snij al het fruit in kleine stukjes. 
Vraag hierbij hulp aan papa of mama 

- Meng al het fruit in een grote kom 
- Smullen maar! 

 

 
 
 
 
 

  

Benodigdheden: 
-verschillende 
soorten fruit 
-snijplank 
-mengkom 
-keukenmesje 
 
 



 

Puzzel: Hoeveel vruchten tel je? 



Kleurplaat: De vrucht van de Geest 



(Voor)lezen: De vrucht van de Geest 
Vandaag gaan we een wandeling maken. Ga je mee? Misschien 
hou je niet van wandelen. Dan heb je geluk, want deze wandeling 
kan je gewoon thuis, zittend op een stoel of bank maken. 

We gaan naar een bos. Het is een heel bijzonder bos, want er staan 
allemaal verschillende bomen: Een appelboom, met prachtige 
appels. Mmmm, zou je er een mogen plukken? Oh maar je ziet nu 
ook een perenboom staan met grote peren. Die zullen vast lekker 
sappig zijn! Je vindt dit echt een heel leuk bos, je rent alweer 
verder, want iets verderop zie je alweer een boom staan met 
vruchten. Wat zouden dat zijn? Pruimen! Ook lekker, maar je 
moet er niet teveel van eten, dan krijg je buikpijn. Deze boom 
hangt er vol mee! Je ruikt de geuren van alle vruchten in het bos. 
Het ruikt lekker zoetig, fruitig. Je wordt nieuwsgierig: Welke 
vruchten zal je nog meer tegen komen? Een bananenboom! 
Bananen, die had je nog nooit aan een boom zien hangen. Hier 
hangen grote trossen vol aan de boom!  De boom ernaast hangen 
ook vruchten, ze zien er niet zo lekker uit: Het lijken wel grote 
eieren van hout of soort touw. Wat is dat? Je moeder zegt: Dat 
zijn kokosnoten, daar zit ook soort melk in. Je vind het maar 
bijzonder, je gelooft niet dat dat lekker kan zijn. Je loopt weer 
vlug verder. Sinasappels! De hele boom lijkt wel oranje, zoveel 
sinasappels hangen eraan! De volgende boom zou je wel in willen 
klimmen: Kersen! Heerlijk! Grote dikke sappige kersen! Je hebt al 
een hele wandeling gemaakt door het bos, maar in de verte zie 
je nog een boom staan. Nieuwsgierig ren je eropaf: Walnoten! 

Zo, nu ben je door het bos. Nee….kijk daar staat nog een boom. 
He? Wat? Die ziet er raar uit! Er hangen vruchten aan die lijken 
op appels, maar ook op sinasappels, want het heeft ook oranje, 
maar ook het bruin van een kokosnoot en krom, lang en geel 
als een banaan, zouden ze net zo sappig zijn als peren! Sommige 
zitten aan elkaar, net als kersen soms met z’n tweeën aan elkaar 
zitten. Wat zou dit voor vrucht en boom zijn? 

Je loopt het bos weer uit, het wordt drukker. Je komt allemaal 
mensen tegen, sommige zijn vriendelijk, anderen heel blij, lieve 
mensen.  Dan zie je een groepje mensen om een man staan. De 
mensen schelden en proberen de man zelfs te slaan, de man in 
het midden ziet er niet bang uit, ook helemaal niet boos, hij kijkt 



rustig en vriendelijk in het rond en zegt en zegt heel rustig tegen 
de boze man: “Sorry maar ik heb het helemaal niet gedaan, wees 
niet zo boos om mij, zegt hij heel vriendelijk.  Ik heb die scooter 
niet kapot gemaakt! Maar ik begrijp wel dat het voor u heel 
vervelend is dat uw scooter kapot is. Ik kan er wel voor zorgen 
dat hij gemaakt wordt! Vol geduld, begrip en liefdevol kijkt hij 
naar de boze man. 

Wat een vriendelijke man en hoe kan hij zo aardig zijn voor 
iemand die zo lelijk tegen hem doet? Het is echt heel goed en 
lief wat hij doet! Hoe kan die man dat? 

Er zijn mensen die vriendelijk zijn. Er zijn ook mensen die 
geduldig zijn. Er zijn hele lieve mensen, blije mensen, mensen 
die nooit boze buien hebben, die gelovig zijn, mensen die heel 
goed zijn voor andere mensen, andere mensen zijn weer heel blij 
en vergeven snel als iemand iets vervelends heeft gedaan. Maar 
het lijkt wel of deze man al deze dingen heeft. Hoe kan dat? 
Heeft hij dat geleerd? Heeft hij veel geoefend en lukt het hem nu? 
Hoe kan dat?  

Het is de Heilige Geest, de Geest van God, de Grote Helper, die 
daarvoor zorgt! 

De Heilige Geest wil jou daar ook bij helpen. Vraag Hem om in 
je te komen wonen en je te helpen. Je zal er nooit spijt van 
krijgen, want het is geweldig om net als die vriendelijke man, 
ook blij, goed voor anderen te zijn en geduldig.  

In de Bijbel staat dat Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, 
Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing een vrucht 
is van de Heilige Geest. 

Deze prachtige, heerlijke en mooie vrucht is er ook voor jou! Als 
je gelooft in Jezus, wil Hij ook Zijn Geest aan jou geven en dan 
heb jij deze vrucht ook in jou. Dan kan iedereen zien dat jij heel 
bijzonder bent! 

Als je de Heilige Geest in je hebt, heb je ook de vruchten: Liefde, 
Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Geloof, 
Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing. Dit staat in de Bijbel in 
Galaten hoofdstuk 5 vers 22 en 23. 

 
 
 
 
 



Benodigdheden: 
- Papieren Bordjes 6x 
- Verf ( oranje, geel, 

groen, rood en roze. ) 
- Schaar 
- Lijm 
- Zwarte stift/potlood  
- Gekleurd papier/ geel, 

wit, oranje.  groen 

Knutselen: papieren bordjes met de vrucht 
van de Geest. 

 
Hoe te maken: 
- pak 6 papieren bordjes. 
- pak nu de kleuren verf om op de bordjes te verven. En verf de 
bordjes maar mooi. En laat ze maar even drogen. 
- Nu gaan wij het gekleurd papier pakken. Van geel papier maak 
je punten voor de citroen. En die mag je gaan op plakken. Op 
wit papier teken je een rondje en 4 pitjes in het rondje. Die knip 
je ook uit en mag je op het rode bordje plakken. Dan komt de 
groene bord daar mag je zwarte stippen op maken en een groene 
ovaal uitknippen. Nu mag je van je gele bordje een halve maan 
knippen, dan heb je een banaan. Dan het bordje met de groene 
rand en roze rond vanbinnen. Daar mag je zwarte stippen in 
zetten. En nu het oranje bordje. Teken op oranje papier puntjes 
en plak die op het bordje nu heb je een sinaasappel.  
- en als je het leuk vindt kan je nu de namen van de vruchten 
van de Geest er nog op zetten.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Puzzel: vind de goede onderkant en 
bovenkant van het fruit bij elkaar 

  



Knutselen: Een boekje vol blijdschap. 
  
Hoe te maken:  

- Print het papier uit.  
- Kleur dan de kleine kleurplaatjes in  
- Knip nu de kleurplaatjes over de 

kniplijn uit.  
- Pak nu gekleurd papier 2 vellen vouw 

die dubbel. En maak deze vast in het 
midden met 2 nietjes.  

- Plak dan de kleurplaatjes erin.  Nu 
heb je jij eigen boekje gemaakt.  

 
  

Benodigdheden: 

- Wit papier 
- Gekleurd papier 
- -lijm 
- Schaar 
- nietmachine 



Kleurplaat: Vrucht van de Geest 
 


