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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
 

Vandaag hebben we van Henk het vierde verhaal gehoord. Een verhaal dat 
Jezus heeft verteld. Het ging over het bouwen van een huis op een rots. Als je 

een huis op een rots bouwt, dan blijft het staan. Maar bouw je het op zand dan 
zal je huis in elkaar storten. Je moet dus niet alleen luisteren naar hoe je een 
huis bouwt, maar het ook doen. Het is belangrijk dat we luisteren naar Jezus. 

Niet alleen luisteren maar ook doen wat Jezus van je vraagt. Dus doe wat Jezus 
zegt, dan bouw je je leven op Hem. Bij dit verhaal hebben we voor jullie weer 

knutselwerkjes, een puzzel, kleurplaat en een spel! 

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
dedeurderhoop.nl
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/het-huis-op-de-rots/ 
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knutselen
Nodig: 
- Uitgeprinte tekening van de volgende bladzijde
- 1 vel A3 kleur 
- 1 vel A3 grijze rots kleur 
- 1 vel bruin papier
- Wasco of kleurpotloden 
- Schaar en lijm 

Doen:
- Knip het grijze vel tot een rots zoals de foto laat zien 
- Knip het bruine papier tot strookjes. Knip deze vervolgens tot langwerpige stenen. 
- Kleur de tekening in 
- Plak de stenen op het huis. Dat hoeft niet precies binnen de lijntjes. 
- Plak de rots op het grote papier. Het huis mag links bovenop de berg.
- Plak het mannetje rechts naas het huis. 
- Je kan eventueel zelf nog een tekst er boven schrijven, zoals: ‘‘bouw je huis op Jezus de Rots!’’
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puzzel

Welk plaatje is hetzelfde als het eerste plaatje of is dezelfde schaduw? Zet daar een rondje 
omheen. 

Succes met zoeken!
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SPEL
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Spel

Benodigdheden: 
- Het spel jenga of (kapla) blokken 
- Een dienblad met zand (plat aangedrukt) 
- Een harde ondergrond zoals de tafel 
 

Opdracht: 
Speel het spel Jenga volgens de spelregels.  
(Om de beurt een steentje uit de toren halen, totdat die omvalt!)  
 
Speel het een keer op een ondergrond van steen,  
en een keer op een ondergrond van zand.  
Maakt dat verschil? 


