
Een (t)huis is op dit moment heel hard nodig. 
Sommige kinderen moeten verplicht binnen 
blijven, omdat er zieken in huis zijn. Maar ook 
als je niet ziek bent, ben je deze tijd veel meer in 
en dichtbij je huis dan anders. In wat voor huis 
woon jij? Wat zien anderen van jouw huis?  

In deze creatieve verwerking vind je vijf 

verschillende huizen. Je kunt ze los van elkaar 

neerzetten of juist aan elkaar vastmaken, zoals 

rijtjeshuizen in een straat. Samen vertellen deze 

huizen een verhaal. Je kunt elke dag een huisje 

maken of meer dan een huisje per keer. Net wat 

jij fijn vindt. Bij elk huis hoort een verhaal en een 

aantal vragen. We hopen dat je mooie gesprekken 

hebt over jouw leven en het coronavirus in ons 

land. Doe je mee?

Uitleg over de creatieve verwerking
Je vindt in deze creatieve verwerking vijf 

verschillende huizen: het trotse huis, het kapotte 

huis, het welkom huis, het groene huis en het huis 

van de Toekomst. Bij ieder huis wordt iets verteld 

over de wereld waarin we leven, ons eigen leven 

en wat God ons wil leren door ziekten zoals het 

coronavirus. 

Lees de tekst bij het huisje door. Denk na over de 

vragen en lees de teksten uit de Bijbel erbij. Praat er 

samen met anderen over. Ga daarna knutselen met  

het huisje. Hieronder lees je een paar ideeën hoe je 

dat kunt doen:

- Je kunt de huizen printen, het liefst op wat dikker 

papier. Je kunt ze ook op dun verpakkingskarton 

plakken. Vouw de zijkanten om en zet het huisje 

neer. Kleur, verf of versier het huisje op een 

andere manier. Snijd eventueel de ramen uit en 

zet er een (led)lampje achter.

- Wanneer je alle huisjes een of meerdere keren 

hebt gemaakt, kun je er ook voor kiezen om ze 

allemaal aan elkaar vast te lijmen, zodat er een 

echte straat ontstaat.

- Wil je een straat maken, maar deze niet 

neerzetten? Knip dan steeds het flapje aan de 

linkerzijde eraf en lijm de huizen aan elkaar. Bij 

het laatste huisje knip je het rechtse flapje er ook 

af. Zo kun je de straat ophangen aan de muur 

(gebruik bijvoorbeeld kneedgum). Of je hangt ze 

los van elkaar op aan een touw door er met een 

perforator een gaatje in te maken.

- Wanneer je alle huisjes aan elkaar lijmt, kun je ook 

het laatste huisje weer aan het eerste vastlijmen. 

Zo ontstaat er een cirkel van huizen. Mooi voor op 

de tafel met een lampje of kaarsje erin.

- Wanneer u alle huisjes aan elkaar lijmt, kunt 

u ook het laatste huisje weer aan het eerste 

vastlijmen. Zo ontstaat er een cirkel van huizen. 

Mooi voor op de tafel met een lampje of kaarsje 

erin.

In huis
tijdens het coronavirus



1. Het ik-huis

Lees eerst de tekst 

op de volgende 

pagina, dan kun je 

goed met het huisje 

aan de slag!



In deze wereld denken we vaak dat we alles kunnen 
en alles weten. Maar is dat zo? Door één klein 
virus ligt de hele wereld stil… De Bijbel vertelt ons 
dat er een God is Die alles regeert. God heeft de 
hemel en de aarde gemaakt, met alles erop en 
eraan. Hij wil Zijn liefde met de mensen delen. Maar 
wij kiezen liever voor een leven zonder God. We 
denken vaak dat we het zelf allemaal wel kunnen. 
Misschien voelen we ons wel beter of belangrijker 
dan de mensen of andere kinderen om ons heen. 
Dat noemt de Bijbel trots zijn of, met een moeilijk 
woord, hoogmoed. Misschien ben jij soms blij met 
jouw mooie tekening die goed is gelukt. Dan zeg je: 
‘ik ben er best een beetje trots op’. Maar als je in de 
Bijbel over trots leest, gaat het over verkeerde trots. 

Dan denk je alleen maar aan jezelf en niet aan God 
en de ander. Dan vertrouw je op jezelf in plaats van 
op God. De Bijbel laat zien dat trots God verdriet 
doet en Zijn heilige boosheid (toorn) oproept. 
Mensen die blijven doorgaan in dat leven zonder 
God worden gestraft, lezen we in de Bijbel. Daar kun 
je aan denken als je aan de slag gaat met huisje 1.

- Weet jij voorbeelden van  verkeerde trots of 
hoogmoed in deze wereld?

- Merk je die verkeerde trots (zoals in dit stukje is 
uitgelegd) ook weleens bij jezelf?

- Wat zegt de Bijbel over verkeerde trots 
(hoogmoed)? Lees bijv. Spreuken 6 vers 16 en 17 
en 1 Johannes 2 vers 15-17.

1. Het ik-huis



2. Het kapotte huis

Lees eerst de tekst 

op de volgende 

pagina, dan kun je 

goed met het huisje 

aan de slag!



Op dit moment zijn veel mensen op deze wereld ziek 
door het coronavirus of bang om ziek te worden. 
God wil hiermee iets zeggen tegen alle mensen. We 
noemen rampen of ziekten daarom ook wel een 
‘roepstem’ van God. Hij roept je om terug te komen 
bij Hem en op Hem alleen te vertrouwen. 
In de Bijbel lees je in Genesis 3 dat Gods goede 
schepping kapot ging door de zonde in het paradijs. 
Zonde betekent dat je God niet vertrouwt, Hem 
niet liefhebt met je hele hart en andere mensen 
minder belangrijk vindt dan jezelf. Door de zonde 
van de mensen kwamen ziekte, pijn, verdriet en 
ook de dood in deze wereld. Dit huisje laat het zien: 
een scheur in de muur, een scheefgezakte deur en 
een kapotte ruit. Door de zonde zijn wij ver bij God 
vandaan en is ons leven net als dit kapotte huis. Zo’n 
kapot huis moet niet een beetje opgeknapt worden 
met hier en daar een likje verf en een bloempot voor 
de beschadigde plekken. Het huis moet helemaal 
vernieuwd worden.

2. Het kapotte huis

- Wat zie je om je heen wat er vóór de zonde in het 
paradijs nog niet was?

- Door de zonde is je leven net als dit kapotte huis. 
God wil je leven nieuw maken. Hoe kan dat? Lees 
bijvoorbeeld Johannes 3 vers 16 of het verhaal van 
Jezus over de verloren zoon (Lukas 15 vers 11-24).

- Hoe reageer jij op de ‘roepstemmen’ van God? 
- Onthoud goed dat je met al je zonden, je zorgen 

en angst – ook over het coronavirus – altijd naar 
God toe mag gaan! Als je met heel je hart op de 
Heere Jezus vertrouwt, belooft Hij dat Hij altijd bij 
je zal zijn. Lees maar in Hebreeën 13 vers 5. 



3. Het welkom huis

Lees eerst de tekst 

op de volgende 

pagina, dan kun je 

goed met het huisje 

aan de slag!



In de Bijbel lezen we dat ziekten, honger en 
oorlogen tekenen zijn dat het einde van de wereld 
dichterbij komt (Mattheüs 24). De Heere Jezus zegt 
er ook bij dat we waakzaam (oplettend) en bereid 
moeten zijn, want we weten niet wanneer Hij 
terugkomt. 
Bij dit huis kun je eraan denken dat Jezus wil dat we 
uitkijken naar Zijn komst en er klaar voor zijn. Als 
we Jezus verwachten, staat God op de eerste plaats 
in ons leven en houden we van de mensen om ons 
heen. Dan zijn anderen welkom in ons huis (zoals 
bij Levi, lees maar in Markus 2 vers 14-17) en deel 
je uit van je geld of je spullen aan mensen die dat 
nodig hebben (zoals Zacheüs, lees maar in Lukas 
19 vers 1-10). 

3. Het welkom huis
- Als er bij jullie thuis gasten komen, laat je zien  

dat ze welkom zijn. Je zet de deur open, doet de 
lampen aan, je zorgt voor thee met iets lekkers en 
kookt een heerlijke maaltijd. Wat kun je allemaal 
bij dit huis tekenen, zodat een gast zich echt 
welkom voelt? 

- Als je weet dat de Heere Jezus morgen terugkomt, 
wat zou je dan vandaag doen?

- In deze tijd zijn we veel in huis. Hoe kunnen we 
toch denken aan en zorgen voor de  eenzame, 
oudere of zieke mensen om ons heen?  Ga je idee 
ook doen!



4. Het groene huis

Lees eerst de tekst 

op de volgende 

pagina, dan kun je 

goed met het huisje 

aan de slag!



Toen God alles geschapen had, was 
deze wereld mooi en perfect (Genesis 
1 vers 31). Maar dat bleef niet zo toen 
de mensen ervoor kozen om niet langer 
naar God te luisteren. De Bijbel zegt 
dat de schepping verdriet heeft over de 
gevolgen van de zonde van de mensen 
(Romeinen 8 vers 22). Dat komt ook 
door de manier waarop wij met Gods 
schepping (de natuur) omgaan. We 
kappen bomen, dieren gaan dood door 
olie en plastic in het water, we gooien 
veel rommel en plastic in de natuur. Als 
er geen evenwicht meer is in de natuur 
komen er virussen en andere ziekten. 
Bij deze flat kun je eraan denken dat we 
met elkaar goed voor Gods schepping 
moeten zorgen. Daarmee eren we onze 
Schepper, de Maker van alles!

- Wat is er in de buurt waar jij woont 
kapot door de zonde? Wat zie je in het 
nieuws dat eigenlijk niet is zoals het 
zou moeten zijn? 

- Wat doen jullie thuis om goed voor de 
natuur te zorgen?

4. Het groene huis



5. Huis van de Toekomst

Lees eerst de tekst 

op de volgende 

pagina, dan kun je 

goed met het huisje 

aan de slag!



Bij het kapotte huis heb je ontdekt dat God ons 
leven nieuw wil maken, zodat we weer bij Hem 
kunnen horen. Dat is waarom de Heere Jezus naar 
deze aarde kwam. Hij droeg aan het kruis de straf 
die de mensen door hun zonden hadden verdiend. 
Hij stierf, maar is ook weer opgestaan en Hij leeft! 
Als je nu met je hele leven naar God gaat en eerlijk 
al je zonden aan Hem vertelt, ontvang je van Hem 
vergeving en een nieuw leven. Dan ga je leven voor 
God en vraag je steeds: ‘wat wilt U dat ik doen zal?’
De Heere Jezus is weer naar de hemel teruggegaan. 
Hij noemde de hemel ‘het huis van Mijn Vader’ 
(Johannes 14 vers 2). Daar maakt Hij een plaats 

klaar voor ieder die in Hem gelooft. De Heere God 
belooft dat er een dag komt, waarop niemand meer 
zal zeggen ‘ik ben ziek’. Dan maakt God alle dingen 
nieuw! (Openbaring 21 vers 1-5)

- Wat zal er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
niet meer zijn? (Openbaring 21 vers 4)

- Waar denk jij aan bij dit huis van de Toekomst?
- Bid dat God bij je is in de toekomst, die voor ons 

onbekend is. Bid dat de Heere Jezus spoedig 
terugkomt, zoals Hij heeft beloofd.

5. Huis van de Toekomst



Bijbelteksten bij dit huis:

Johannes 3 vers 16:
Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.

Lukas 15 vers 11-24:
En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. En de 
jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef 
mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En 
hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel 
dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde 
en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn 
vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles 
doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in 
dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen 
en voegde zich bij één van de burgers van dat land, 
en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens 
te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen 
met de schillen, die de varkens aten, maar niemand 
gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei 
hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood 
in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan 
en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, 
ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 
En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te 
worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij 
stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver 
van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze 
was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde 
hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En 
de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen 
de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw 
zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen 
zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en 
trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand 
en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste 
kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 
Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend 
geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij 
begonnen vrolijk te zijn.

Hebreeën 13 vers 5b:
Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf 
gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist 
niet verlaten.

Bijbelteksten bij dit huis:

Johannes 14 vers 2:
In het huis van Mijn Vader zijn veel 
woningen; als dat niet zo was, zou 
Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen 
om een plaats voor u gereed te maken.

Openbaring 21 vers 1-5:
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, 
Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als 
een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik 
hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de 
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn 
en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de 
troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig 
en betrouwbaar.

Bijbelteksten 
bij de 
verschillende
huizen

5
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Bijbelteksten bij  
dit huis:

Genesis 1 vers 31:
En God zag al wat 
Hij gemaakt had, en 
zie, het was zeer goed. Toen was het 
avond geweest en het was morgen 
geweest: de zesde dag.

Romeinen 8 vers 22:
Want wij weten dat heel de schepping 
gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 
barensnood verkeert tot nu toe.

Bijbelteksten bij 
dit huis:

Spreuken 6:16  
en 17:
Deze zes haat de 
HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor 
Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse 
tong en handen die onschuldig bloed 
vergieten

1 Johannes 2 vers 15-17:
Heb de wereld niet lief en ook niet wat 
in de wereld is. Als iemand de wereld 
liefheeft, is de liefde van de Vader niet 
in hem. Want al wat in de wereld is: de 
begeerte van het vlees, de begeerte 
van de ogen en de hoogmoed van het 
leven, is niet uit de Vader, maar is uit 
de wereld. En de wereld gaat voorbij 
met haar begeerte; maar wie de wil 
van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Bijbelteksten bij dit huis:

Mattheüs 24 vers 4-8, 42 en 44
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op 
dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen 
onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; 
en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten 
van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten 
gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen 
het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere 
koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en 
aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog 
maar een begin van de weeën. Wees dan waakzaam, want u weet niet 
op welk moment uw Heere komen zal. Weest ook u daarom bereid, 
want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen 
komen.

Markus 2 vers 14-17: 
En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis 
zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En 
het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars 
en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren 
met velen en waren Hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de 
Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij 
tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en 
zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, 
hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Lukas 19 vers 1-10:
En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een 
man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij 
was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem 
niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na 
vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te 
zien, want Hij zou daar voorbijkomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, 
keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar 
beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich 
en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen die 
het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man 
binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Zacheüs nu ging staan en 
zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan 
de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel 
terug. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel 
gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des 
mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
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