
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 5 

 
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/o9ppg_Xwg3M  

 
Knutselen: Jezus is de goede Herder 

 Hoe te maken: 

- Print de werkbladen 
- Knip de beide jasdelen, het bordje 

met tekst en de herder uit. Vouw 
op de vouwlijnen naar achteren. 

- Kleur alles mooi in. Gebruik 
eventueel watten bij de schapen. 

- Doe lijm op de schouderstukjes 
van de herder en plak de jasdelen met de bovenkant 
alvast erop.  

- Plak vervolgens de plakstroken van de jas op de herder, 
dit kan zowel aan de voor- als aan de achterkant. 

- Nu kan er een schaap onder de jas  
- Je kunt ook een lammetje onder de rechterarm van de 

Herder te schuiven door de arm vanaf de hand in te 
knippen tot onder de oksel. 

- Het derde schaap kan op de nek van de Herder. 
- Plak het tekstbordje om prikstokje heen en prik 

vervolgens in de linkerhand net naast de duim.  
- Klaar! 

 

 
 
 
 
 
 

Benodigdheden: 
-schaar 
-lijm 
-kleurpotloden, 
stiften of 
waterverf 
-prikkertje 



 

Wees niet 
bang 

jij hoort 
bij Mij 



 
 
 
 

 
  



 

Spelletje: God overwint 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te spelen: 

- Teken een reus op het wc-
rolletje  

- Knip de onderkant van de 
beker eraf 

- Knip een gat bovenin de 
ballon en span de ballon 
vast om de beker (Maak 
eventueel vast met een 
elastiekje) 

- Doe een marsmellow in de beker en trek de ballon 
zachtjes naar achter 

- Laat los om de marshmallow te schieten naar de reus.  
- Ga door tot de reus om is gevallen. Overwinning!  
-  

 

Puzzel: God is liefde 

Benodigdheden: 
-bekertje 
-ballon 
-wc-rolletje 
-mini marshmallows  
-schaar 
-stift 
 



 

Kleurplaat: God is onze beschermer  



Lezen: God geneest  
Er zijn veel mensen onderweg,  
ook Jezus is erbij. 
Ze luisteren wat Jezus zegt. 
Hij maakt de mensen blij.  
 
Maar ach, wie zit daar zo alleen?  
Het is een blinde man. 
’t Is altijd donker om je heen 
als je niet kijken kan.  
Maar Bartimeüs hoort hen goed;  
ze komen dichterbij! 
En weet je wat de blinde doet?  
Hij roept: ‘Heb medelij!’  
 
‘St!’ zeggen mensen tegen hem.  
Ze willen verder gaan. 
De Here Jezus hoort zijn stem 
en daarom blijft Hij staan.  
‘Kom Bartimeüs, maar dichtbij.  
Wat wil je?’ vraagt de Heer.  
‘Ik wil graag zien, geneest U mij?’  
Dan ziet de blinde weer!  
 
Ja, Bartimeüs wist heel goed: 
de Heer zorgt ook voor mij. 
De Zoon van God die wonderen doet  
maakt alle mensen blij.  

 
Spelletje: God brengt ons 

verder   
 
Hoe te spelen: 
-plak op de grond stroken tape, telkens 
20 centimeter van elkaar af 
-wie kan de meeste streepjes ver springen?  
 
 
  Benodigdheden: 

-tape 
 



Puzzel: God doet wonderen 

 

Knutselen: Jezus is het licht van de wereld  
 

Hoe te maken: 
-vouw het papier 
dubbel en knip een 
aantal keer in 
-vouw weer open en 
plak de randen van 
het papier samen, zodat je een 
lantaarntje krijgt. 
-versier de lantaarn 
-klaar! 

 
 
 

 

Benodigdheden: 
-gekleurd papier 
-schaar 
-versiersels 
-lijm 
 



Recept: Jezus is leeuw van Juda 
 
 

 
 
  
 
 
 
Hoe te maken: 
Klop met een garde de suiker en het ei los. Splits het 
mengsel in 2 aparte kommen. Voeg in beide kommen 100 gr 
bloem en voeg bij 1 kom ook de cacaopoeder toe zodat er 
een wit en een bruin beslag ontstaat. Roer goed door met 
een houten lepel. Snijd de boter in kleine stukken en 
kneed door beide beslagen de helft hiervan. Laat het beslag 
10 minuten koelen in de koelkast. Bestuif het aanrecht met 
wat bloem en rol de witte en de bruine bol deeg apart uit 
tot ongeveer dezelfde grootte en 0,5 cm dikte. Snij/Steek 
uit het chocoladedeeg rondjes met een golvende rand. 
Snij/steek uit het witte deeg hartje. Plak een wit hartje op 
de kop op de bruine cirkel. Maak van het bruine deeg twee 
oogjes en een neusje en plak op het hartje. Gebruik twee 
amandel stukjes als oortjes.   
Verwarm de oven op 180 graden. Bekleed een bakplaat met 
bakpapier en verdeel de koekjes hierop. Bak ze in ongeveer 
12 minuten krokant. Klaar zijn je leeuwen koekjes! 

 
 

 

Benodigdheden: 
-200 g bloem 
-90 g boter  
-90 g suiker  
-1 ei  
-Snufje zout  
-2 eetl cocaopoeder 
-amandelschaafsel; 
-Deegroller 
-Bakpapier 
-huishoudfolie 
 



Kleurplaat: God is trouw 
Lees het verhaal van Noach in Genesis 6-7 



Puzzel: God is de schepper 



Spelletje: God maakt een weg voor ons 
 

 

 

 

Hoe te spelen: 

- Span in de gang stukken lint 
tussen te beiden muren en plak 
vast met tape. Doe dit hoog en 
laag en van hoog naar laag en 
andersom. 

- Wie kan het snelst een weg vinden 
door het parcours zonder de 
lintjes kapot te maken? 

 
 
Knutselen: Jezus is de leeuw van Juda  

 
Hoe te maken: 
-Knip een rondje uit 
het gele papier 
-plak het rondje 
midden op een wit 
papier 
-teken een leeuwen gezichtje op de 
cirkel met de stift 
-doop de vork in oranje of rode verf 
-Maak manen door de vork op het 
papier te duwen rondom het rondje 
-klaar! 
 
 

 
 
 

Benodigdheden: 
-lint 
-tape 
-stopwatch 
 

Benodigdheden: 
-wit en geel papier 
-vork 
-verf 
-stift 
 



Lezen: Jezus doet wonderen 
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”  
 

 


