
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 2 

 
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 
 
Kijk en luister tips 
 
Puzzels 
 
Kleurplaten 
  



 

Puzzel: de schepping 



Knutselen: wereldbal 
Hoe te maken: 
- knip twee rondjes uit 
gekleurd papier 
- Prik een gaatje in het 
midden van de rondjes 
- Pak 8 slierten gekleurd 
papier 
- Plak de slierten vast 
rondom het eerste rondjes 
- Plak nu de andere kant van de slierten tegen 
het andere rondje  
- Prik de sateprikker door de rondjes heen 
- Maak het bovenste rondje vast op het puntje van 
de sateprikker  
- Draai het stokje tussen je handen om de 
‘spinnende wereldbol’ te maken. 
- Lees samen Johannes 3:16 Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren 
zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem 

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 

Luister en zing tip: Ja, ja, ja! Petrus 
Luister en zing mee met het volgende lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=ii9T-sbZgz0&feature=youtu.be 
 
 

Spelletje: de toren van Babel 
 
Hoe te spelen: 
-wie maakt er binnen een minuut de 
hoogste toren? 
-Als de toren omvalt, heb je verloren 
-Lees in Genesis 11:1-9 over de toren van 
Babel 
 
 
  
  

Benodigdheden: 
-lange sateprikkers 
-schaar 
-strookjes gekleurd 
papier  
-lijm 
-bijbel 

Benodigdheden: 
-bekers 
-bijbel 



Kleurplaat: David bij de schapen 
Lees over David in Samuel 16 

 



Voorlezen: Het wonder van de olie (2 Koningen 4: 1-7) 
Hier loopt een moeder van twee zonen.  
Moeder huilt, ze heeft verdriet. 
Ze wil graag voor haar jongens zorgen,  
Want een vader is er niet.  
 
Ze heeft geen eten en geen drinken,  
En geen geld, ze heeft niets meer.  
Moeder bidt: “Wilt U mij helpen, 
en voor ons zorgen, lieve Heer?”  
 
Dan gaat moeder naar het huis toe, van Elisa, de profeet. 
En Elisa mag vertellen, dat God wel een antwoord weet.  
 
Elisa vraagt: “Kun jij vertellen, 
of je nog iets hebt in huis?”  
Moeder zegt: “Ik heb alleen nog een klein oliekruikje thuis.”  
 
Elisa zegt: “Ga naar de buren, vraag een grote kruik of kan.  
Vul die kannen met de olie, want ik weet, dat is Gods plan”.  
 
Moeder zet dan al die kannen, in de kamer bij elkaar. 
Dikke, dunne, grote, kleine. 
Kijk wat veel! Tel jij ze maar.  
 
Moeder pakt haar oliekruikje, En dat kruikje is maar klein.  
Zal er nu voor al die kannen wel voldoende olie zijn?  
 
Moeder vult nu al die kannen met de olie, tot de rand. 
En de jongens zetten telkens, al die kannen aan de kant.  
 
Wow, de olie uit het kruikje 
wordt steeds meer en meer en meer.  
Alle kannen worden vol hoor! 
Wat een wonder doet de Heer!  
 
“Breng me nog een kan,” zegt moeder. Maar er zijn geen 
kannen meer. 
En de olie stopt met stromen. 
Moeder zegt: “Ik dank U Heer.”  
 
Elisa zegt: “Verkoop de olie 
en betaal je schulden maar.  
Van het geld kun jij nu leven, 
‘t is genoeg voor heel veel jaar!”  



Puzzel: God belooft Abraham een zoon 



Knutselen: Schaapjes 
 

Hoe te 
maken: 
-Knip twee 
ovalen uit 
papier, een 
grote en 
een kleine. 
-Knip van 

de wattenstaafjes de uiteinden af. 
-Beplak het grote ovaal met de 
uiteinden. 
-teken op het kleine ovaal een gezichtje 
zoals op het plaatje hiernaast 
-plak twee uiteinden vast als oren en 
nog eens drie als wol bovenop de kop 
-haal de scharnier van de wasknijper 
voorzichtig los, zodat je twee delen 
krijgt.  
-plak de helften van de wasknijper 
tegen de achterkant van het grote ovaal 
als poten 
-plak het kleine ovaal tegen de bovenkant als kop. 
-lees samen Lukas 15:1-7 over het verloren schaap. Zoveel als 
de Herder van zijn schaapje hield, zoveel houdt Jezus van jou! 
 

 
Spelletje: blikjes telefoon 

Hoe te spelen: 
-maak in de 
bodem van de 
blikken een 
gaatje 
-span een touw 

tussen de blikjes en maak vast 
door het touw door het gaatje te 
doen en vast te knopen 
-ga een eind uit elkaar staan, 
allebei met een blikje in je hand 
-praat in het blikje. Kun je de 
ander horen? 
-In Psalm 150 staat dat God ons altijd hoort. Hoe doet Hij dat?  

Benodigdheden: 
-wit papier 
-schaar 
-wattenstaafjes 
-lijm 
-wasknijper 
-bijbel 

Benodigdheden: 
-twee blikken 
-touw  
-schaar 
 



Kleurplaat: Het verloren schaap is weer 
terug! 

 
 

 
Luister en zing tip: Hij alleen 
Luister en zing mee met het volgende lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=5_y84tcT84s&feature=youtu.be 
 



Knutselen: Kijkdoos Opstanding 



Hoe te maken: Knip en vouw de kijkdoos in elkaar door de juist 
letters bij elkaar te vinden. 

 
 

 


