
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 13 

 
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/3XVZ_rBj_hU   

 

 
knutselen: spiegel koningin Esther. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hoe te maken:                                                       
 - print eerst het werkblad uit.                    
- Hier staat een ronde ovaal met tekst op van Esther 5:2. nu 
mag je een leuke kleur pakken en daar een ovaal op tekenen 
die ietsjes groter is. als je dat gedaan hebt mag je de tekst 
ovaal op je gekleurde ovaal plakken.  
- Nu gaan wij de kroon nog uitknippen en boven de ovaal 
plakken let er wel op dat je de tekst goed hebt liggen zodat je 
die nog kan lezen.  
- Dan mag je nu of een rietje of sate prikken er ondere 
plakken. 
- En nu kan je hem nog leuk versieren. met wat jij zelf leuk 
vind. tip je kan het met stikers of kralen versieren.    
 
 

Benodigdheden: 
- Papier wit en gekleurd 
- schaar. 
- Lijm. 
- Rietje/ sate prikker. 
-versieringen zoals 
stikers/kraaltjes. 
 



    

 

 

MISSCHIEN 

IS DIT HET  

MOMENT 

WAARVOOR  

JIJ GEMAAKT 

BENT. 

ESTHER 4:14. 

 

  

  

 

 

                           

                              

 

 

 

 

                                                                                                      

 
 

 
 



Puzzel: verbind de nummers 



Kleurplaat: Eten bij Esther 

 



 

Puzzel: wegstrepen  



 

Kleurplaat: Cijfer kleurplaat Esther 
 
Hoe te maken.  
- Print de kleurplaat uit. 
- Onder de kleurplaat zie je cijfers 
staan, daar staan de kleuren op die 
je nodig hebt om je kleurplaat in te 
kleuren. 
- pak de kleurpotloden of stiften 
maar die je nodig hebt, en leg die 
maar bij je kleurplaat neer. 
- en nu kan jij je tekening gaan in kleuren. 
- tip wat je nu nog kan gaan doen, is je tekening uitknippen en 
op en mooie kleur papier plakken en die nog rondom versieren 
met stickers.    

Benodigdheden: 
- Stiften/kleurpotloden. 
- Eventueel een schaar en 

lijm en gekleurd papier 
en nog leuke 
versieringen.  



1 = Paars  2 = Rood  3 = Groen  4 = Geel  5 = Blauw  6 = 
Oranje. 

(Voor)lezen: Esther 
Je hebt het vast wel gehoord of gezien. De laatste weken wordt 
er overal in de wereld geprotesteerd tegen racisme en 
discriminatie. Het moet niet uitmaken welke kleur huid je hebt: 
wit, zwart, bruin of geel. Iedereen is gelijk en moet gelijk 
behandeld worden. 
Dat gebeurt lang niet altijd. Misschien merk jij dat zelf ook, op 
school, in de klas, maar ook op straat. Dit mag niet gebeuren! 
God wil dit ook niet! Het verhaal van vandaag gaat over een 
volk, de Joden. Haman, de vriend van de koning, had een plan 
bedacht om alle Joden te doden.  De Joden schrokken. Wat 
moesten ze doen? Ze gingen protesteren, maar ze begonnen met 
vasten, dus eigenlijk riepen ze God  om hulp. 
 
Esther was een heel mooi   een Joods meisje. Ze woonde bij 
haar oom, want haar vader en haar moeder waren gestorven. 
Haar oom zorgde heel goed voor haar. Ze zag er mooi uit en 
had ook mooie kleren aan. Ze woonden niet in hun eigen land, 
want ze waren door koning Ahasveros, als slaven, meegenomen, 
toen er oorlog was. Nu wonen ze in een ander land. Ze weten 
dat de koning van dit land, heel boos kan worden. Een keer 
was hij zo boos op zijn vrouw, omdat zij niet naar hem 
luisterde, dat hij haar had weggestuurd. Nu heeft hij dus geen 
vrouw meer, er is dus geen koningin. 
Op een dag komen een paar knechten van de koning bij Esther 
en haar oom. Ze willen Esther zien, want ze zoeken een mooi 
meisje, waar de koning mee kan trouwen. Als ze Esther zien, 
zeggen ze gelijk: Zo, die is mooi! Zij moet mee, misschien kiest 
de koning haar, van alle mooie meisjes, wel uit! 
De oom van Esther schrikt. Esther mee naar de koning? Wat zal 
er allemaal met haar gebeuren? Hij pakt vlug wat spullen en 
fluistert: “Zeg maar niet dat je Jood bent, want dan zullen ze 
misschien niet zo aardig voor je zijn.” 
Esther gaat mee met de mannen. Haar oom is bezorgd en gaat 
ook naar het paleis. Hij mag niet naar binnen, maar blijft in de 
buurt, zodat hij Esther och een beetje in de gaten kan houden. 
Dan hoort hij 2 mannen iets tegen elkaar zeggen. Ze zijn van 
plan om de koning te doden! Vlug gaat hij naar een 
belangrijke knecht van de koning en vertelt wat hij deze 
mannen heeft horen zeggen. De mannen worden 
gevangengenomen.  
Haman was een belangrijke, maar ook trotse knecht van de 
koning. Hij was zo belangrijk dat iedereen voor hem moest 



buigen. In de poort van het paleis stond de oom van Esther. 
Haman kwam eraan, iedereen viel op zijn knieën, alleen de 
oom van Esther stond nog rechtop. Hij knielde niet! Haman zag 
het en keek heel boos. “Wie is die man? vroeg hij. Dat is 
Mordechai, een Jood, werd er geantwoord. 
Hij en zijn volk, moeten gedood worden, dacht Haman. Hij ging 
naar de koning met een plan. “Koning, zei hij, er is in uw land 
een volk, dat niet naar uw wetten luistert. Dit volk moet 
gestraft worden. Ze moeten gedood worden, allemaal! Ik zal 
geld geven aan de soldaten die het moeten doen, als u dan een 
wet schrijft. Dan moet iedereen zich daaraan houden.  
“Als er mensen, een volk, niet naar mij luistert, dan moeten ze 
zeker gedood worden! Riep de koning boos. Ik zal een wet 
schrijven en er precies inzetten op welke dag dit moet 
gebeuren!” Blij ging Haman naar huis. 
Maar wat schrokken alle Joden! Ook de oom van Esther schrok 
heel erg. Hij deed een rouwkleed aan, alsof er iemand 
gestorven was, deed hij liep door de stad, hard huilend en 
roepend en af en toe viel hij op zijn knieën, met zijn hoofd in 
het stof.   Bij de poort bleef hij stilstaan. Ook andere Joden 
hadden het plan van Haman gehoord en zij deden hetzelfde als 
de oom van Esther. Het was alsof ze aan het demonstreren 
waren en ze riepen hun nood uit naar God. Bij de poort van de 
koning bleef de oom van Esther staan, want in rouwkleren 
mocht je daar niet door heen.  
De vrouwen en meisjes die Esther overal mee hielpen, vertelde 
Esther dat haar oom bij de poort was en hoe hij er uit zag. 
“Geef hem gewone kleren om aan te doen”, zei Esther.  Maar 
haar oom wilde dit niet. Hij vertelde waarom hij deze kleren 
aan had en wat de plannen van Haman waren. Vertel dat aan 
Esther zei hij. Zij kan misschien naar de koning gaan om hulp 
te vragen. Ze moet niet denken dat zij veilig is, ook zij zal 
worden gedood.” 
Koningin Esther schrok toen ze hoorde wat de plannen van 
Haman waren, maar kon zij zomaar naar de koning gaan? Dat 
mocht niet, hij kon haar straffen en doden! Toch ging Esther 
naar de koning. De koning werd niet boos, hij stak zijn mooie 
staf (scepter) uit. Dat betekende: ‘Je bent veilig, kom maar 
verder.’ 
“Wat wil je? ”vroeg hij. Komt u bij mij eten samen met 
Haman?”vroeg Esther. De koning vond het goed en ging samen 
met Haman bij Esther eten. “Wat wil je van me hebben? ”vroeg 
de koning. Misschien durfde Esther het nog niet gelijk te 
vragen, daarom vroeg ze: “Komen jullie alstublieft ook morgen 
bij mij eten?” “Goed”, zei de koning. 



Haman was zo blij dat hij met de koning en de koningin had 
gegeten. Nu kan iedereen zien dat hij echt een vriend van de 
koning is! Blij liep hij het paleis uit, de poort door. Iedereen 
die hem zag aankomen, boog heel diep. Maar in de poort stond 
Mordechai, de oom van Esther. Hij boog niet!  
Haman werd heel boos. Hij ging naar huis en zei tegen een 
knecht: “Maak een hele hoge galg en zeg morgen tegen de 
koning dat Mordechai daaraan gehangen moet worden, zodat 
hij zal sterven!” 
Die nacht kon de koning niet slapen. Hij pakte de boeken 
waarin alles staat wat er gebeurd is in het land. Een knecht 
moest eruit voorlezen. Opeens riep de koning:” Stop! Er waren 
twee mannen die mij wilden doden, een andere man ontdekte 
dat, toen werden de 2 mannen die het plan hadden om mij te 
doden, gevangengenomen. Maar wat heeft de man die het 
ontdekte eigenlijk gekregen? Niks! Zeiden de knechten. Wie 
staat daarbuiten? Haman. Laat hem hier komen! Wat moeten we 
doen met iemand die ik wil eren? Vroeg de koning aan Haman. 
Haman dacht: De koning wil mij eren. Hij zei snel: Hij mag, met 
kleren van de koning aan, op zijn paard, over het plein rijden 
en iemand roept dan: ‘Zo doet de koning als hij iemand wil 
eren!” 
“Goed, doe Mordechai kleren van mij aan en zet hem op mijn 
paard en jij moet het rond roepen, zei de koning. 
Kwaad deed Haman wat de koning had gezegd.  
Daarna mocht hij weer bij koningin Esther komen voor een 
feestmaal. Samen zaten ze aan tafel, toen de koning weer aan 
koningin Esther vroeg: Wat wil je van mij hebben? 
“” Koning, wilt u mij en mijn volk laten leven? Vroeg Esther. Er 
is iemand die een plan heeft bedacht om mij, mijn familie en 
mijn hele volk te doden.” 
“Wie heeft er zo’n plan bedacht? Vroeg de koning boos. 
“Hij!” en koningin Esther wees naar Haman. 
Woedend was de koning!  De straf die Haman aan Mordechai 
wilde g even, kreeg hij nu zelf. Alle bezittingen van hem kregen 
Esther en Mordechai. 
God zorgde er niet alleen voor dat Esther en Mordechai bleven 
leven, maar Hij zorgde ervoor dat het hele volk gespaard bleef. 
Dit vieren de Joden ieder jaar weer. 
Doen kinderen of grote mensen, niet aardig en eerlijk tegen je. 
Vertel het God, Hij zal je zeker helpen! 
 
 
 
 



 
 
Knutselen: Meisje met 

kroon. 
 
Hoe te maken: 

- Print het werkje uit. 
- Onder het meisje zie je 

figuren staan. Zoals een 
rondje vierkant driehoek. Die 
mag je uit knippen. En op de 
kroon plakken waar het 
figuur op hoort. Dit kan je 
zien aan de streepjes lijn in 
de kroon. 

- Als je dit hebt gedaan hebt 
dan kan je het nog mooi in 
kleuren of leuk verven of met leuke ander spullen gaan 
versieren. 
    

  

Benodigdheden: 
- Kleurpotloden/stiften of 

verf. 
- Schaar 
- Lijm 
- Eventueel nog leuke 

versieringen.  



 

 
 
 
 

  



Puzzel: woordzoeker Esther  

Knutselen: Kroon koningin Esther 
 
Hoe te maken: 

- Print het werkblad uit 
waar de stroken van de 
kroon op staan 1X uit. 

- Kleur deze in met 
kleurpotloden of stiften. 

- Nu kan je het nog gaan 
versieren met glitters 
of stikkers of kralen.  

- Dan kan je nu de stroken gaan uit 
knippen en aan elkaar vast maken. En 
dan als het goed is heb je nu nog 2 
losse uiteinden. Nu ga je dus de 
strook om je hooft passen en niet je 
de uit einden aan elkaar vast. En als 
het goed is heb jij nu net zo’n mooie 
kroon als koningin Esther. 
 

 

Benodigdheden: 
- Schaar 
- Lijm 
- Stiften/kleurpotlo

den 
- Nietjestang. 
- Glitters, kralen, 

stickers of andere 
leuke 
versieringen. 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA 



 



Kleurplaat: Esther bij de koning  
 

 


