
 
 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 7 

 
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/6Eq1M6bUVTc  

 

 
Knutselen: Kroon 

 
  
Hoe te maken:  

- Plak de envelop open op een vel gekleurd papier 
- Teken een deur 
- Maak poppetjes van de lollystokjes: teken jezelf, je 

familie of vriendjes/vriendinnetjes uit de kerk 



- Stop de lollystokjes in de envelop 
- Klaar! 

 
 
 
Spelletje: Bijbeltekst stapelen 

 
 
Hoe te spelen: 
-schrijf alle losse 
woorden van een 
bijbeltekst op 
losse papiertjes 
-plak de 
papiertjes op bakertjes 
-lukt het om binnen 1 minuut de 
bekers in de goede volgorde op 
te stapelen zonder dat de toren 
omvalt?  

 

Benodigdheden: 
-envelop 
-lijm 
-lollystokjes 
-gekleurd 
papier 
-stiften 

Benodigdheden: 
-bekers 
-papier 
-lijm/plakbband 
-pen 
-stopwatch 
 



Puzzel: Bijbelboeken 
 
 
 
 
 
 
 



Kleurplaat: God is liefde! 



Recept: kerk van snoep en ontbijtkoek 
 

Eerst ga je de ontbijtkoek snijden. Je kunt zelf kiezen hoe 
groot je de kerk maakt. In de lengte moet de ontbijtkoek iets 
ingekort worden anders krijg je een megachurch Ik heb hem op 
2/3 afgesneden. Zo snij je 4 stukken ontbijtkoek op lengte. De 
5e ontbijtkoek moet je eerst ook weer op 2/3 afsnijden en dan 
het stuk schuin doormidden. Dus van bijvoorbeeld de 
rechterbovenhoek naar de linker benedenhoek. Deze twee 
stukken vormen het dak. Leg nu twee stukken naast elkaar en 
daar weer twee stukken op en daarna bovenop de 2 dak 
stukken. Zie foto 
 
Maak de botercrème door de boter en de 
poedersuiker ongeveer 10 minuten te 
mixen. Ook maakte ik van karton een 
onderbord voor de huizen om ze op te 
zetten. Ik nam hiervoor een stuk karton 
en legde hierop een stuk wit papier en 
daarna pakte ik het in met plastic folie. 
Je kunt dit helemaal zelf naar eigen wens 
maken. Ik vond dit de makkelijkste 
manier maar je kunt hem bijvoorbeeld 
ook op een langwerpige schaal zetten of 
een snijplank. 
 
 
 
 
 

Benodigdheden: 
-5 ontbijtkoeken 
ongesneden 
-150 gram boter 
-250 gram 
poedersuiker 
-Snoepjes naar keuze 
bijv. smarties, zure 
matten, tumtum etc. 
-Stuk karton, 
langwerpige schaal of 
snijplank 
 
 



Nu kan het leuke deel beginnen! Eerst gaan we het huis 
‘metselen’. Met een paletmes smeer je de kerk in met 
botercrème. Er mag een mooie dikke laag op zitten zodat het 
snoep straks goed blijft plakken.  
                

 
Nu kan het leukste deel beginnen! Het versieren. Op dit punt 
moet je wel opletten dat er ook daadwerkelijk snoep op de 
kerk komt, ipv alleen maar in hun mond. Een aantal 
versiertips. Ik heb van zure matten, raampjes en deuren geknipt. 
Smarties zijn erg leuk voor het dak. Op het onderbord hadden 
we nog een wandelpaadje gemaakt naar de voordeur van 
botercrème. Aan de zijkant van het wandelpad hadden we 
smarties gelegd en het paadje zelf met discodip bestrooid. 
Klaar is de snoepkerk! 
                                
                                  
 
 

 

 



Lezen: Petrus in de gevangenis 
 
Petrus gaat naar alle mensen, 
Hij vertelt wie Jezus is 
Maar soldaten zetten Petrus 
Vast in de gevangenis 
 
Nee, ontsnappen is onmogelijk.  
Zie je dat het echt niet gaat? Want de ketting aan zijn voeten  
zit goed vast aan een soldaat.  
 
In de ramen zitten tralies. 
De soldaten staan op wacht.  
Maar die sterke, stoere mannen,  
zien niet wat God doet die nacht.  
 
Kijk, ze gapen, en ze slapen. 
Ja, die slaap geeft God de Heer.  
In de cel verschijnt een engel,  
en hij knielt bij Petrus neer.  
 
“Hé, wordt wakker,” zegt de engel,  
“en trek je sandalen aan. 
Kijk, de ketting is al los hoor, 
zodat jij nu mee kan gaan.”  
Petrus doet zijn mantel om, 
En loopt achter de engel aan 
Wow! Hij ziet de poort van ijzer 
Zomaar voor hem open gaan 
 
Langs de snurkende soldaten, l 
open ze dan vlug voorbij. 
Als ze buiten zijn denkt Petrus: 
“’t Is geen droom, ik ben nu vrij!”  
 
Petrus gaat snel naar zijn vrienden.  
En zij bidden in de nacht. 
Maar als Petrus voor de deur staat,  
hadden ze dat niet verwacht.  
 
Petrus roept: “Hé, laat me binnen.”  
De portier, die Petrus ziet, 
laat hem wachten bij de voordeur,  
ze gelooft haar ogen niet.  
 



Petrus roept: “Ik ben het echt hoor. 
Zie je wel? Ik ben weer vrij!” 
Wow! God deed een heel groot wonder.  
“Dank U Heer!” roept ieder blij.  
 
In die nacht reist Petrus verder.  
Naar een plaats daar ver vandaan.  
Daar vertelt hij ook wat Jezus 
voor de mensen heeft gedaan.  
 
 
 
 

Spelletje: Bijbelboeken hinkelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te spelen: 
-schrijf de naam van elk 
boek in de bijbel op een 
apart papier 
-tape de papieren op 
volgorde op de grond, 
afgewisseld met 1 of 2 naast 
elkaar, afhankelijk van hoe 
moeilijk je je hinkelpad wil 
maken 
-Hinkelen maar! Lukt het 
om helemaal tot 
openbaringen te hinkelen? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Benodigdheden: 
-papier 
-tape 
-pen 
-stopwatch 
 



Puzzel: Jezus is het leven 



Kleurplaat: Avondmaal 

 



 

Puzzel: Wij zijn Jezus’ schaapjes 
 

- Hoeveel zwarte schaapjes tel je? 
- Vind het slapende schaap 

 
 



Knutselen: Deurhanger 
 

 
 
 
 
Hoe te maken: 
- Kleur de deurhanger 
mooi in 
- Plak het hele vel op 
karton 
- -knip te deurhanger uit 
- Klaar! 

 
 
  



 

Kleurplaat: fotolijstje voor moederdag  



Spelletje: Binddoek doolhof  

 
Hoe te spelen: 
-teken met stift een doolhof op papier door twee lijnen naast 
elkaar te maken waar iets tussendoor kan. 
-een iemand doet de blinddoek om en pakt een potlood 
-de ander moet de persoon met blinddoek door het doolhof 
leiden, zonder hem of haar aan te raken, met alleen woorden 
dus. 
-lukt het? 
-Goed luisteren en gehoorzaam zijn is 
belangrijk, anders kom je het doolhof niet 
door. Wij moeten ook goed luisteren naar 
God, zodat we weten waar we heen moeten 
in het leven!  

Benodigdheden: 
-papier 
-potlood 
-stift 
-blinddoek 
 


