
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 3 

 
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 
  



Puzzel: Genesis 3 
Lees samen Genesis 3. Los je de puzzels op? 



Recept: schaapjes cupcakes 
In Psalm 23 staat dat Jezus onze Herder is. Je kan ons dus zijn 

schaapjes noemen. Praat onder het genot van een schaapjes cupcake 
over wat het betekent om een schaapje van God te zijn.   

 
 

Voorbereiden: 
Verwarm de oven voor op 170 graden en zorg ervoor dat het 
rooster in het midden van de oven geplaatst is. Hier kun je 
later makkelijk je cupcake bakblik op plaatsen. 
Zet een cupcake bakblik met daarin papieren bakvormpjes 
klaar. Als je een cupcake bakblik gebruikt blijven de cupcakes 
beter in vorm tijdens het bakproces en het is zo ook 
makkelijker om de vormpjes te vullen met beslag.  
Zet ook het volgende klaar: 1 grote kom, 1 mixer met beslag 
haken, 2 eetlepels, 1 houten prikker, 1 (afkoel)rooster. 
 
Beslag maken: 
Het is belangrijk dat de boter goed op kamertemperatuur is 
gekomen. Dit betekent dat je de boter tijdig uit de koelkast 
haalt, zodat de boter zacht is voor gebruik (niet smelten). Doe 
de boter in een kom en voeg de suiker  beetje bij beetje toe. 
Mix het mengsel steeds tussendoor met de mixer op middelhoge 
snelheid. Hierdoor kan de suiker beter worden opgenomen door 
de boter en wordt je beslag luchtiger. Mix de boter en de suiker 
goed door elkaar, totdat er een lichte en luchtige massa 
ontstaat.  
Voeg nu 1 voor 1 de eieren toe. Let op: ook de eieren haal je op 
tijd uit de koeling en laat je op kamertemperatuur komen. 
Hierdoor wordt je beslag luchtiger. Mix het beslag goed door met 
de mixer op middelhoge snelheid als je een ei hebt toegevoegd. 

• -125 Gram roomboter 
op kamertemperatuur  

• -125 
Gram kristalsuiker  

• -125 Gram zelfrijzend 
bakmeel  

• -2 Eetlepels melk op 
kamertemperatuur  

• -2 Eieren op 
kamertemperatuur 

• -mini marshmallows 
• -smelt chocolade  
• -roze snoepjes 
• -slagroom 

 



Voeg nu beetje bij beetje het zelfrijzend bakmeel toe. Mix telkens 
de massa met de mixer op middelhoge snelheid als je een 
hoeveelheid meel hebt toegevoegd. 
Als laatste voeg je de melk toe en mix je nog eens 1 minuut alles 
goed door elkaar met de mixer op middelhoge snelheid, tot 
een luchtig en glad beslag. Pak je cupcake bakblik erbij met 
daarin de papieren bakvormpjes. Het vullen gaat nu heel 
makkelijk. Neem een eetlepel en schep een beetje beslag in het 
midden van het papieren cupcake vormpje. Met een tweede lepel 
of spatel schraap je het beslag van de lepel in het vormpje.  
Vul de papieren bakvormpjes tot 2/3 vol. Zo kunnen de cakejes 
goed rijzen en zullen ze niet boven het papieren vormpje uit 
steken als ze klaar zijn. Hoe platter de cupcakes zijn als ze 
gebakken zijn, hoe makkelijker je ze kan decoreren! 
 
Bakken: 
Open de oven en zet het cupcake bakblik in het midden van de 
oven op het rooster. Mocht je een magnetron gebruiken met 
ovenfunctie waarvan de plaat rond draait is dit geen enkel 
probleem. Bak de cupcakes 20-25 minuten in de oven op 170 
graden. Open de ovendeur tussentijds niet, anders zakken de 
cupcakes misschien in. Na 20 minuten open je de ovendeur en 
prik je met een houten prikker in een cupcake om te controleren 
of de cupcakes gaar zijn. Wanneer er geen nat beslag aan de 
houten prikker blijft kleven kunnen de cupcakes uit de oven 
gehaald worden. Kleeft er nog wel nat beslag aan de houten 
prikker, dan laat je de cupcakes nog 5 minuten in de oven 
bakken. Controleer na 5 minuten weer of de cupcakes gaar zijn 
en haal ze uit de oven als dat zo is. Let op: iedere oven is anders, 
hierdoor kan de baktijd van je cupcakes verschillen met de door 
ons aangegeven baktijden. Eenmaal uit de oven laat je de 
cupcakes even een minuut in het bakblik zitten. Zet het bakblik 
bij voorkeur even op een rooster. Na een minuut haal je de 
cupcakes voorzichtig uit het bakblik. Laat de cupcakes goed 
afkoelen op een koel rooster. 
 
Versieren: 
Versier de cupcakes wanneer ze helemaal afgekoeld zijn. Om een 
schaapje te maken smeer je de cupcake in met slagroom en kun 
je Marshmellows gebruiken als wol en een gezichtje maken met 
chocolade en roze snoepjes.  
 

 
 
 



Kleurplaat: Jezus houdt van alle kinderen! 

 



Kijk tip: Je hoeft niet bang te zijn 
Kijk naar het volgende filmpje van Herman Boon: 
https://www.youtube.com/watch?v=5FfiCF2Uck4  

 
 

Lezen: Storm op zee 
De discipelen en de Heer,  
varen op het grote meer. 
Er komt storm en lelijk weer.  
Hoei! Wat gaat de wind te keer.  
En wat zijn de golven groot.  
’t Water komt al in de boot.  
 
Help! De boot schudt heen en weer,  
en de vrienden roepen: “Heer, 
wij zijn bang , het komt niet goed.  
Weet jij wel wat Jezus doet?  
Ook al is de storm zo groot,  
Hij slaapt rustig in de boot.  
 
Maar dan spreekt Hij: “Zwijg, wees stil.”  
wind en zee doen wat Hij wil. 
Na die woorden van de Heer,  
wordt het rustig op het meer.  
En de vrienden knielen neer:  
“Heer, U helpt ons altijd weer”  

 
 
Knutselen: Kroon 
God is onze vader en Hij is koning. Dat 
betekent dat wij prinsen en prinsessen 
zijn! 
 
Hoe te maken: 
-Vouw het bordjes dubbel 
-knip 3 keer in, zoals op het plaatje 
-vouw het bordje weer open 
-kleur en versier 
-vouw de punten 
omhoog 
-klaar is je kroon! 
 
 

Benodigdheden: 
-papieren bordje 
-schaar 
-wasco krijtjes 
-versiersels 
 



Puzzel: woordzoeker Pasen 



Lezen: Het laatste avondmaal 
Jezus wil graag Paasfeest vieren,  
en gaan eten met elkaar. 
Petrus en Johannes zetten 
voor de maaltijd alles klaar.  
 
Op de tafel staan de bekers, 
tel jij mee hoeveel het zijn? 
Op de schaal liggen de broden.  
In de kan zit lekkere wijn.  
 
Petrus pakt een schaal met water.  
Weet jij wel waarvoor dat is? 
Voor het wassen van de voeten,  
want dan ruiken ze weer fris.  
 
Maar wie wast nu straks de voeten?  
Want dat werk is echt niet fijn. 
“Ikke niet,” denken de vrienden.  
“Nee, ik wil de knecht niet zijn.”  
 
Maar Jezus neemt de waterschaal,  
en knielt dan voor ze neer. 
Hij wast de voeten, allemaal. 
De knecht... dat is de Heer!  
 
“Dat kan toch niet”, zegt Petrus dan  
“Heer, ga mij maar voorbij.” 
De Heer zegt: “Als ik ze niet was,  
dan hoor je niet bij Mij.”  
 
“Heer, was mijn hoofd”, roept Petrus dan,  
“en ook mijn handen maar.” 
De Heer zegt: “Nee, maar was voortaan  
de voeten van elkaar.”  
 
Hoor, bij de maaltijd zegt de Heer:  
“Ik ben hier straks niet meer. 
Eet van het brood, drink van de wijn,  
en denk aan Mij, steeds weer.”  
 
“De soldaten zullen komen.  
Wees niet bang, Ik weet ervan. I 
k zal rustig met hen meegaan,  
want Ik weet: dat is Gods plan.”  



“Alle mensen maken fouten.  
En ik draag voor hen de straf.  
Daarom zal ik moeten sterven.  
Maar Ik sta weer op uit ’t graf.”  
 
“Ik wil iedereen vergeven, 
Ik maak alles goed en fijn. 
Als ik wegga, komt mijn Helper,  
Hij zal altijd bij je zijn.”  
 
Jezus bidt voor Zijn discipelen:  
“Vader, help hen allemaal, 
Geef Uw vrede en bescherming.”  
Dan verlaten ze de zaal.  

 
Spelletje: ballon pingpong  

“Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en 
ons verheugen.” Psalm 118:24 

 
Hoe te spelen: 
-plak de bordjes op een ijslollystokje 
-blaas de ballon op 
-hoe vaak kun je met de bordjes de 
ballon over slaan? 
 

  

Benodigdheden: 
-papieren bordjes 
-ijslollystokjes 
-ballon 
 



Knutselen: Bartimëus puzzel 
Kopieer dit puzzelblad op stevig papier – Kleur de stukken, let 
op: welke helften horen bij elkaar? - Knip de stukken uit - Leg 

de puzzel in elkaar, en je puzzel is klaar! 



Kleurplaat: De zee luistert naar Jezus 



Luister en zing tip: Je mag er zijn 
Luister en zing mee met het volgende liedje: 
https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU  

 

Knutselen: muziekinstrumenten 
Prijs Hem om de geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Prijs 

Hem omdat Hij zo geweldig groot is! Prijs Hem met het schallen 
van de trompetten, prijs Hem met de harp en citer. Prijs Hem 

met reidans en tamboerijnen. Prijs Hem met fluiten en 
snaarinstrumenten. Prijs Hem met klinkende cimbalen, prijs Hem 

met schallende cimbaalslagen. Laat alles wat adem heeft, 
de Here prijzen! Prijs de Here! Psalm 150:2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te maken:  

- Bindt elastiekjes om de deksel 
- Versier het lollystokje 
- Plak het lollystokje tegen de 

achterkant van de deksel 
- Klaar is je gitaar! 

 
 
Hoe te maken: 
-knip de rietjes in verschillende 
lengtes, telkens twee van dezelfde 
lengte 
-leg de rietjes op volgorde van 
groot naar klein 
-plak vast met tape 
-klaar is je palmfluit! 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden: 
-Deksel van een 
pot 
-elastiekjes 
-ijslollystokje 
-versiersels 
-lijm 
 

Benodigdheden: 
-rietjes 
-tape 
 


