
 

 
 
 

Thuis op de bank met Jezus 
Deel 8 

 
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/iqIEoD0DKnw  

 

 
Knutselen: Regenboog 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te maken: 
- Print de bijlage op de 
volgende pagina 
- Kleur de bijlage in als een 
regenboog 
- Knip druppels uit gekleurd 
papier 
- Beplak eventueel de wolkjes 
met watten  
- Maak touwtjes vast aan de 
achterkant van de regenboog, 
knip de touwtjes op verschillende 
lengtes 
- Plak aan het einde van de 
touwtjes een druppel 
- Plak ook druppels hoger op 
aan de touwtjes 
- Klaar!  
 
 
 

Benodigdheden: 
-schaar 
-lijm 
-kleurpotloden, 
stiften of waterverf 
-gekleurd papier 
-draad  



 



Spelletje: dieren memory  
Print deze pagina en knip de vierkantjes, plak eventueel op karton 

Doe de kaartjes door elkaar en leg ze op de kop 
Vind jij de dieren paren bij elkaar om in de ark te gaan? 



Puzzel: Help de dieren naar de ark 



Kleurplaat: Help de dieren in de ark  



 

(Voor)lezen: Regen, regen en nog eens 
regen  

 
Regen, regen en nog eens regen! 
Al de hele dag heeft het geregend, zal het nooit ophouden? Klaagt Romie. 
'Ik weet dat je het niet leuk vind Romie', zegt haar moeder, 'want je kunt 
niet buiten spelen. Maar dit is nog maar 1 dag, het zou wat zijn als het 40 
dagen regent!' Veertig dagen? zegt Romie, dat is veel! Ja veertig dagen, 
herhaalt haar moeder, ik zal je het verhaal eens vertellen van 40 dagen 
regen. 
 
Toen God de aarde pas gemaakt had was alles goed en mooi. Maar de 
mensen gingen kwade dingen doen. God zag hoe de mensen de wereld 
verknoeiden. Ze deden alles wat God niet goed vond. Ze vochten, maakten 
ruzie en ze maakten alles wat God gemaakt had kapot. Alle mensen deden 
hieraan mee, behalve één man. Zijn naam was Noach. Noach was bevriend 
met God. Hij maakte geen ruzie en vocht niet. Op een dag kon God niet 
meer aanzien hoe de andere mensen de wereld kapot maakten. Hij zei tegen 
Noach: 'Noach, dit kan zo niet langer! De mensen maken de hele wereld stuk 
zo! Ik ga zorgen dat dit ophoudt. Daarom mag er niks meer van die mensen 
over blijven, ze moeten allemaal dood. Het is hun eigen schuld, ik ga hen 
met de aarde vernietigen. 
 
Dat doe ik door het heel hard te laten regenen. Veertig dagen en nachten 
lang zal het niet ophouden, en alles zal overstromen. Maar jou zal ik 
sparen, want jij bent niet slecht. Daarom moet je nu een ark gaan bouwen. 
Hij moet erg groot worden, want in de ark moet je hokken maken. De 
buitenkant moet je insmeren met teer. Dan kan het water niet de boot 
instromen. Omdat jij een goed mens bent, mag je ook je familie meenemen. 
Je vrouw, je drie zonen en je schoondochters.' 
 
'Ja maar God, dan is de ark nog lang niet vol! Er is dan nog veel meer 
plaats aan boord.' zei Noach. 'Dat weet ik' zei God. 'Daarom zal ik van alle 
dieren 1 paartje naar je toe sturen, een mannetje en een vrouwtje. Er zullen 
krokodillen komen, koeien, schapen, giraffen, leeuwen, vliegen, apen en ook 
vogels. Alle dieren die op aarde leven zullen naar je toe komen, behalve 
vissen! Want kunnen leven in het water. Zorg wel dat je genoeg eten bij je 
hebt hoor, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de dieren.' 
 
Noach deed alles wat God had gezegd, en toen de ark eindelijk af was zei 
God dat hij aan boord moest gaan. De mensen uit het dorp van Noach 
kwamen kijken, en begonnen heel hard te lachen. Ze lachten Noach uit, en 
riepen: 'Die oude Noach is gek! Wie gaat er nu in zo'n boot zitten? Het zal er 
lekker stinken met al die dieren.' En na een week lachten ze niet meer, 
want het begon te regenen en te regenen. Het hield maar niet op, de ark 
begon te drijven. 40 dagen en 40 nachten bleef het storten. De aarde 
overstroomde en alle mensen en dieren gingen dood. Gelukkig zat Noach in 
de ark samen met zijn familie en de dieren. 
 
Na veertig dagen en nachten dagen dacht God weer aan Noach, en hij blies 
over het water. Toen begon het water te zakken. Het stroomde heel langzaam 
weg. Na veertig dagen liet Noach een duif los uit de ark. De vogel vloog 



rondjes totdat hij een droog plekje vond om te landen. Daarna liet Noach 
een duif terug om te onderzoeken of de akkers alweer droog stonden. De 
duif kwam terug want de duif had nog geen droog plekje gevonden om te 
gaan zitten. Na een week mocht de duif nog een keertje uitvliegen. Toen 
kwam de duif niet meer terug. Nu wisten Noach en zijn familie dat de aarde 
weer helemaal droog was. Toen zei God: 'Je kunt nu weer uit de ark gaan, 
samen met je familie en alle dieren. De dieren zullen weer jongen krijgen 
en dan komt er weer leven op aarde. Ik beloof dat ik nooit meer de aarde 
zal vervloeken en iedereen zal uitroeien! Daarvoor geef ik een teken: de 
regenboog. Elke keer dat er voortaan een regenboog aan de hemel staat, zal 
ik denken aan de belofte die ik aan jullie heb gedaan. En elke keer dat 
jullie de regenboog zien, zullen jullie weer weten dat ik nooit meer de 
aarde zal vernietigen! 'Die regenboog staat nu nog wel eens aan de hemel. 
Als het regent en de zon schijnt kun je hem zien. 
 
Romie vond het een mooi verhaal, en de regen verveelde helemaal niet meer, 
ze ging een tekening maken van Noach en de dieren! 
 

 
Spelletje: vind de dieren 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe te spelen: 
-bouw van de kartonnen doos een 
boot door gaten in de zijkant te 
maken als maken en een mast en 
zijl te bouwen 
-vraag papa of mama om alle 
knuffeldieren te verstoppen in de 
kamer 
-lukt het om alle dieren naar de 
ark te brengen? 
 
 
  

Benodigdheden: 
-kartonnen doos 
-schaar 
-knuffeldieren 
-eventueel 
kartonnen rol en 
stof 
 
 



Puzzel: Dieren woordzoeker 
 

 
 
 



Recept: Oreo pinguins 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de pinguïns gingen bij Noach in de ark. Maak jij deze leuke 
pinguïns met ons?  
 
Hoe te maken: 

- Snij een rondje uit wit fondant, die net een beetje kleiner is dan 
de oreo 

- Deuk het rondje aan de bovenkant een beetje in 
- Plak het rondje met een beetje slagroom of botercreme op de oreo 
- Snij twee kleine rondjes uit zwart fondant  
- Plak de rondjes aan de zijkant van het witte rondjes 
- Snij een klein driehoekje uit oranje fondant  
- Plak het snaveltje midden op het witte rondje  
- Maak twee mini bolletjes van zwart fondant en plak op als oogjes  
- Klaar!  

 

 
 

 
 

  

Benodigdheden: 
-oreos  
-witte fondant 
-zwarte fondant  
-oranje fondant  
-slagroom of 
botercreme 
 



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



Puzzel: zoek de verschillen 



 

Recept: bananenboot 
 

  
 

Hoe te maken: 
-pel de banaan 
-besmeer de banaan met pindakaas of chocoladepasta  
-plak de dieren koekjes of snoepjes op de banaan 
-klaar, smullen maar! 
 
 

Knutselen: Jezus is de leeuw van Juda 

 
Hoe te maken: 
-Print de bijlage op de volgende pagina 
-Beplak de boot met lollystokjes, wissel overdwars en rechtop af voor een 
leuk effect! 
-Teken de dieren en Noach bij de ark 
-Klaar! 

Benodigdheden: 
-lijm 
-lollystokjes 
 

Benodigdheden: 
-banaan 
-pindakaas of 
chocopasta  
-dieren koekjes of 
snoepjes 
(bijvoorbeeld 
haribo beertjes of 
kikkertjes) 
 



 



Kleurplaat: Dieren in de ark 

 


