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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:
https://123lesidee.nl/files/bingo%20bouwen%20makkelijk.pdf 
gelovenisleuk.nl
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/het-huis-op-de-rots/ 
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Benodigdheden: 
• Lijm 
• Schaar 
• Stiften\kleurpotloden 
 
Doen:
1. Kleur alles in
2. Knip vervolgens de huisjes buitenom uit. 
3. Knip de modellen met de poppetjes erin ook buitenom uit. 
4. Knip nu in de huisjes de dikke lijnen open en vouw de voorkant van het huisje op de 
stippellijn naar buiten toe. 
5. Doe lijm op de plakstroken bij de poppetjes en plak ze achter hun huisjes 
6. Lijm de huisjes op de juiste plek op het papier. Het goede huisje op de rots en het scheve 
huisje op het zand schuin het water in. 

Knutselen
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PUZZEL

De woorden staan van links naar rechts, of van boven naar beneden. 

De woorden die je moet zoeken: 

HUIS                      ZAND
ROTS                      OLLIE
SOPHIE       REGENEN
STORMEN       INSTORTEN
VERSTANDIG       DOEN
GOD                     JEZUS
SCHATGRAVEN     HOREN
BOUWEN 
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Print de bingokaarten en de woordkaarten uit. Je vindt deze op de volgende bladzijde.
Knip de woordjes los. 

Dit spel kan je met meerdere mensen spelen. 
Iemand zegt de woordjes en de anderen kijken of ze het woordje op hun bingokaart hebben 
staan. Staat het woordje erop? Dan leg je er een fiche op. Wie heeft er als eerst zijn bingokaart 
vol? 

SPEL
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BINGOKAART 1

BINGOKAART 2
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BINGOKAART 3

BINGOKAART 4



RAAM zaag doos bob

dak hek BOUT moer

HUIS KAR deur bijl

VIJL HELM KIST VERF

MUUR MEET KUIP PIJN

buis



Mozaiek Kids

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? 


