
Kliederkerk 

Huis op de rots 
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Hoi!  

Wat leuk dat je meedoet met de Kliederkerk.   

Samen gaan we op ontdekkingstocht door het Bijbelverhaal over het 

huis op het zand en het huis op de rots. Met creatieve of actieve 

opdrachten, puzzels, vragen om over na te denken of om samen over 

te praten. Dit alles vind je in dit boekje. Kies de opdrachten uit die bij 

jou passen, maar je mag ze natuurlijk ook allemaal doen 😉 .  

We wensen je een hele fijne Kliederkerk toe!  

 

 

 

 

 

 



4 
 

HET HUIS VAN JE LEVEN 

Bij dit boekje heb je ook een speelbord en vragen/opdrachtenkaartjes 

gekregen. Deze vormen samen (met een dobbelsteen die je zelf 

hopelijk hebt 😉) een spel. 

Hoe speel je dit spel? 

Om beurt gooit iemand met de dobbelsteen. Bij elk cijfer hoort een 

onderdeel van het huis. Pak een kaartje met een vraag of stelling, dat 

hoort bij het onderdeel dat jij hebt gegooid. Beantwoord de vraag of 

reageer op de stelling. 
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BOUWEN  

  

Matteüs 7:24-27  

 24 Jezus zei: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk 

je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25 Op 

een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en 

de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, 

want het is stevig gebouwd. 26 Maar stel dat je wel naar mij luistert, en 

niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis 

bouwt op zachte grond. 27 Op een dag gaat het hard regenen en 

waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen 

het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.”  

Jezus vertelt een verhaal.  Het gaat over twee mannen die een huis 

bouwen.  

Opdracht:  

Bouw een huis. Je mag zelf weten waar je het huis van bouwt. 

Bijvoorbeeld van lego of andere blokken. Maar je kunt ook een huis 

knutselen van papier en/of afvalmateriaal (bijvoorbeeld doosjes of lege 

melkpakken). Als het mooi weer is kun je een zandkasteel bouwen in 

de zandbak. Of bouw een huis waar je zelf in past van bijvoorbeeld de 

tafel, de bank, stoelen en dekens. En voor de ultieme bouwvakkers: 

wat dacht je van een boomhut?😉   

Wees lekker creatief!  

Waar moet je aan denken om een stevig en sterk huis te bouwen?   
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 LUISTER GOED… 

Matteüs 7:24 

 

“Jezus zei: ‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je 

op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.’” 

 

Toelichting 

Het verhaal van vandaag gaat over goed luisteren naar Jezus.  En in de 

Hebreeuwse cultuur en taal betekent 'luisteren' niet alleen dat je hoort 

wat de ander zegt, maar ook dat je handelt naar wat diegene zegt. In 

de tijd van Jezus waren er ook veel 'vrome' mensen die hoorden wat de 

Schriften zeiden, maar die niet echt deden wat Gods hart wilde. 

Daarom vertelt Jezus dat ons leven pas echt stevig gebouwd is als we 

luisteren naar het hart van God en daarnaar handelen. 

Het Blinddoek Spel 

Bij dit spel legt 1 persoon geblinddoekt een route af. De ander(en) 

geven aanwijzingen. Lukt het om geblinddoekt de route te volgen en 

veilig het eind te bereiken? 

Dit spel draait om vertrouwen en goed luisteren naar de juiste 

instructies. 

Blokken Bouwen 

Voor dit spel heb je 2 dezelfde sets blokken nodig. En drie deelnemers. 

Eén persoon is de directeur, één de bouwer en één de loper.  

De directeur en de bouwer zitten tegenover elkaar in de kamer met de 

ruggen naar elkaar toe. De directeur moet met de blokken een eigen 
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bouwwerk bouwen en vervolgens proberen deze zo duidelijk mogelijk 

te omschrijven aan de loper. De loper moet deze omschrijving 

vervolgens overbrengen aan de bouwer, die aan de andere kant van de 

kamer zit. De bouwer moet dan aan de hand van deze aanwijzingen 

proberen het bouwwerk van de directeur zo nauwkeurig mogelijk na te 

bouwen. 
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MENSEN-MUUR 

Matteüs 7:25 

 

“Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.” 

 

Uitleg activiteit 

 

Lukt het jullie om een menselijke muur of piramide te maken? 
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Hieronder zie je wat voorbeelden. Maar misschien heb je zelf ook nog 

wel ideetjes. 
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KEI-STERK  

Matteüs 7:25  

“Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”   

Opdracht:   

Ga naar buiten en zoek een (mooie) steen.   
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Bedenk een woord dat jou stevigheid geeft in het leven.   

Schrijf dit op de steen en versier hem eventueel.   

Laat hem even drogen. En doe er een laagje (spuit)vernis op, dan blijft 

hij langer mooi. Geef de steen een mooi plekje om hier nog eens aan te 

denken.   

Of maak er een Kei-toffe zwerfsteen van. Hoe doe je dat? Leg de steen 

buiten in de natuur, op een bankje, bij een speeltuin, op een looproute. 

Mag je allemaal zelf bepalen. Als iemand de steen vind mag hij deze 

houden of door laten zwerven. En wie weet vind jij ook ergens zo’n 

mooie steen. 😉 (Meer informatie over deze Kei-toffe zwerfstenen 

actie is te vinden op Facebook)  

 

Wat geeft jou een stevige basis of de kracht om op te staan?  

  

ZANDKOEKJES BAKKEN  

Ingrediënten  
150 gram bloem, 100 gram boter, 75 gram basterdsuiker, zout. 
 
Instructies  
Neem een grote kom en voeg hier de bloem, basterdsuiker en zout aan 
toe. Van de zout heb je maar een mespuntje nodig.  
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Neem twee messen en snij de boter in kleine stukjes. Het helpt als je 
deze op tijd uit de koelkast haalt zodat deze al een beetje zachter is  
Begin met het kneden van het deeg tot een mooie samenhangende 
bol.  
Is je deeg mooi egaal van structuur? Dan kunnen we hem nu gaan 
uitrollen. Hou aan dat het ongeveer 1/3 van een cm dik moet worden.  
Maak mooie vormpjes of gebruik een glas voor rondjes. Helemaal 
creatief? Snij dan met een mes letters of andere vormpjes uit.  
Leg de gemaakte vormpjes op een beboterde bakplaat. Zorg ervoor dat 
de koekjes elkaar niet raken. Ertussen moet een kleine ruimte zitten.  
Doe het bakblik binnen in de oven en bak de koekjes gaar gedurende 
20 minuten. De temperatuur stel je in op 150 graden. Uiteindelijk 
zullen ze lichtbruin moeten worden.  
Indien de koeken de juiste kleur hebben haal je ze uit de oven. Nu zijn 
ze nog erg slap. Laat  eerst afkoelen voordat je begint met eten!  
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