
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 4: Pasen! 

 
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/OUDjAkKYhw0  

 

 
Knutselen: Hij is opgestaan! 

 Hoe te maken: 

- Print het werkblad 
- Knip het gras boven het randje uit 

zodat je een boog krijgt. 
- Kleur het in met groen, dit kan 

met kleurpotlood of stift, maar 
ook bijvoorbeeld met waterverf 

- Nu mag je de halve cirkel ook uit 
gaan knippen.  

- Deze halve cirkel gaan we inkleuren als een regenboog.  
- Nu mag je ook het kruis en de hand gaan uitknippen langs 

de lijn.  
- Het kruis kleur je bruin en de hand laten we wit.  
- Plak eerst de regenboog cirkel in het midden van een wit 

papier gaan.  
- Plak het gras een beetje de lengte van je halve cirkel. 

Plak de hand in de cirkel en het kruis op het gras en in 
de cirkel.  

- Schrijf ‘Hij is opgestaan’ boven de cirkel 
- Klaar! Groetjes van knutseljuf Marieke  
-  

 

 
 

Benodigdheden: 
-schaar 
-lijm 
-kleurpotloden, 
stiften of 
waterverf 
-wit papier 



 

 
 



Spelletje: Wie eet de meeste eitjes? 
Heb je gekeken naar de Destiny kids video? Probeer het thuis 
ook uit, doe een wedstrijdje met je broertje, zusje, papa of 

mama! 
 

Hoe te spelen: 
- Zet een bak 

met paaseitjes 
klaar 

- Zet een timer 
op 1 minuut 

- Wie eet er in 
deze tijd de 
meeste eitjes?  

-  
 

Puzzel: Woordzoeker het lege graf 



Kleurplaat: Het graf is leeg 



Lezen: Eerste Paasdag  
Maria is al heel vroeg wakker 
Ze denkt steeds aan haar Heer 
Waarom is Hij toch gestorven? 
Waarom leeft Hij nu niet meer? 
Maria gaat naar Jezus’ graf 
De steen is voor het graf vandaan 
Het graf is leeg, Maria schrikt 
Ze is weer snel terug gegaan 
 
Ze roept: Petrus en Johannes! 
Het graf is leeg, gaan jullie mee? 
Waar zou Jezus nu toch liggen? 
Hebben jullie een idee? 
 
Petrus rent naar Jezus’ graf toe 
Ja, zo snel als hij maar kan 
In het graf liggen de doeken 
Hij begrijpt hier niets meer van  
Wat is er gebeurd met Jezus? 
Petrus is naar huis gegaan 
Hij is bang voor de soldaten  
Hij heeft de deur op slot gedaan 
 
’s Avonds zitten de discipelen 
In een kamer bij elkaar 
Plotseling... 
Verschijnt hun meester... 
Jezus leeft! Het is echt waar! 
 
Kijk, de Heer toont hen de wonden 
In zijn handen en zijn zij 
Jezus zegt: Ik geef je vrede 
Wow! Wat zijn de vrienden blij! 
 
Elke fout wil ik vergeven 
Want daarvoor gaf ik mijn bloed 
Ontvang mijn Geest 
Hij zal je helpen 
Dan weet je wat je zeggen moet 
 
Wat een wonderlijke avond 
Het verdriet is nu voorbij 
Dit verandert heel je leven 
Jezus leeft, Hij maakt je blij! 



Knutselen: Kruis 
 

Hoe te maken: 
-Verf het bordje in 
je favoriete 
kleur(en) 
-Teken een kruis op 
het bordje 
-prik het kruis uit 
met een prikpen of 
vraag papa of mama om te helpen 
hem uit te knippen 
-Vraag papa of mama om te helpen 
met de perforator gaatjes te maken 
langs te zijkanten van het kruis 
-steek het touw door een gaatje en 
knoop vast 
-gaat met het touw van gaatje naar 
een gaatje aan de andere kant van 
het kruis, tot je alle gaatjes gehad 
hebt 
-klaar is je kruis! 

 
 
 

Puzzel: doolhof Pasen 
 

 
 

Benodigdheden: 
-papieren bordje 
-schaar 
-verf 
-touw 
-perforator  
 



Recept: Paasbroodjes met ei 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kneed een soepel deeg met de bloem, het gist, de boter, één ei, 
melk, zout en suiker.  Laat het deeg ongeveer een uur rijzen 
tot het verdubbeld is in omvang. 

Verdeel je deeg in 12 stukken. Dek het brood steeds goed af 
met een stuk plastic of een theedoek, anders gaat het erg 
uitdrogen en wordt het verwerken een stuk moeilijker. 

Rol van ieder bolletje een lange rol van ongeveer 30 cm. Dat 
zijn 12 rolletjes in totaal. Het rollen vond ik het handigst gaan 
als je het werkblad licht insmeert met olie.  Bewaar de rollen 
steeds afgedekt. 

Om het broodje te maken pak je 2 rollen van. Draai de rollen 
met beiden handen een ander richting op. Draai de uiteinden 
naar elkaar toe om een rondje te vormen, knijp het samen en 
verstop het naar beneden aan de achterkant. 

Prik met een punaise in ieder van de 6 eieren een gat op de 
brede kant van het ei. Dit gaat het handigst als je een punaise 
op een stukje karton doet. Dan glijdt de punaise niet weg.  

Benodigdheden voor 6 stuks: 
-280 gram bloem 
-5 gram gedroogde gist 
-30 gram boter 
-2 x medium ei (één voor in het 
brood en eentje om het brood 
mee in te smeren) 
-6 eieren Medium of Large naar 
eigen smaak voor in het brood 
-125 gram (volle) melk van 
ongeveer 20-25 graden 
-5 gram zout 
-5 gram suiker 
Extra nodig: 
-aluminium folie 
-punaise 
-stukje karton 
 



Leg de broodjes op een bakplaat en doe het ei in het midden. 
Het broodje gaat nu om het ei rijzen. Dit duurt toch weer een 
klein uurtje. Ik dekte de broodjes af met plastic dat 
ingesmeerd is met wat olie. Dit voorkomt dat het brood aan het 
plastic gaat plakken. 

Verwarm de oven voor op 240 graden. Kluts het eigeel met een 
theelepel water en smeer de broodjes hiermee in. Bak de 
broodjes 8-10 minuten in de oven. 

Vrolijk je broodjes op door met een stift een leuk gezichtje op 
het ei te tekenen. Eet smakelijk! 

 
Spelletje: ei-stafette   

 
Hoe te spelen: 
-maak een parcours door de kamer door tape 
op de grond te plakken 
-doe het smalle uiteinde van een lepel in je 
mond 
-leg het ei op de lepel 
-wie kan het snelst het parcours afleggen 
zonder het ei te laten vallen? 
 
  

Benodigdheden: 
-lepel 
-ei 
-tape 
 



Kleurplaat: Jezus houdt van jou! 



Puzzel: Kruiswoordpuzzel Pasen 
(De antwoorden vind je op de laatste pagina van dit boekje) 

 
 
Horizontaal: 
1. Wat vragen de engelen in het graf aan Maria? Maria waarom 
.... je? Joh. 20:13  
7. Judas gaat Jezus verraden bij de overpriesters. Wat is de 2e 
naam van Judas? Marc.14:10  
8. De soldaten slaan Jezus met een zweep, hoe noem je dat? 
11. Wat zetten de soldaten Jezus op Zijn hoofd? 
12. Jezus rijdt ... een ezel de stad Jeruzalem binnen. 
16. Voor wie wilde Jezus de straf dragen en sterven aan een 
kruis? Voor …  
17. Wat is de betekenis van de naam van Jezus? God …   
19. Wat betekent de naam Immanuël? God met . . .  
21. De vrouwen nemen olie mee naar het graf. Wat is het 
Engelse woord voor olie?  
22. Bij de intocht willen de Farizeeërs dat de mensen stoppen 
met roepen. Jezus zegt: Als ze zouden zwijgen, dan zouden de 
...... het uitschreeuwen. Luc. 19: 40  
23. Wat doen de soldaten bij het kruis om de kleren van Jezus 
te verdelen? Ze ...... 



24. Wat zegt Jezus als Hij na Zijn opstanding verschijnt in het 
huis van Zijn vrienden? Ontvang Mijn ......  
25. Als Jezus gevangen wordt genomen pakt Petrus een zwaard, 
Wat slaat hij af bij een soldaat?  
 
Verticaal  
1. Waar brengen ze Jezus naar toe als hij gevangen is genomen? 

Het huis van de …  
2. Jezus toont de discipelen de littekens in Zijn . . . . . .  
3. Wat zegt de hoofdman bij het kruis als Jezus sterft? Hij … de 

Zoon van God  
4. Welk dier wordt er geslacht en gegeten als de Joden het 

paasfeest vieren?  
5. Vindt Pilatus schuld in Jezus? Wel of niet?  
6. De .... van Jezus brengen ons genezing. Wat is een ander 

woord voor wonden? Jes. 53:5  
7. Naam van Jezus, met de betekenis: God met ons  
9.   Wie nemen Jezus gevangen?  
10. Bij welke stad staat de heuvel waar Jezus wordt 

gekruisigd?  
13. Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem 

binnen rijdt?  
14. Welke discipel staat naast de moeder van Jezus bij het 

kruis?  
18. De soldaten doen Jezus een scharlaken mantel om, welke 

kleur is dat?  
19. Voor wie is Jezus de Redder? God zegt: Als je in Mijn 

Zoon gelooft, heb je eeuwig leven.  
20. Als Jezus is gestorven, steekt een soldaat een … in Zijn zij 

en er vloeit bloed en water uit.  

 

 

 

 

 

 



Spelletje: ei-woorden maken 
 

 

 

Hoe te spelen: 

- Schijf op de gekookte eieren 
allemaal verschillende letters 

- Wie kan de meeste woorden maken? 

 

 

Knutselen: drie kruizen 
Hoe te maken: 
-knip een stukje van 1 ei los 
van de eierdoos 
-vul het ‘bakje’ met snippers 
groen papier 
-verf je lollystokjes bruin 
-knip drie van de stokjes een 
stukje korter 
-plak de kortere stokjes 
overdwars op de langere, als 
een kruis 
-plak de drie kruizen vast in 
het bakje 
-klaar! 

 

 

  

Benodigdheden: 
-gekookte eieren 
-stift 
 

Benodigdheden: 
-6 ijslollystokjes 
-groen papier 
(versnipperd) 
-eierdoos 
-lijm 
-bruine verf 
 



Antwoorden kruiswoordpuzzel Pasen 

 
 


