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Jezus verandert water in wijn

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een 
blok met vier verhalen uit de eerste 
hoofdstukken van het evangelie van 
Johannes over geloven en begrijpen 
wie Jezus is.

Op deze zondag staat Johannes 
2:1-12 centraal: tijdens een bruiloft in 
Kana verandert Jezus water in wijn.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op het feest dat kan doorgaan 
door wat Jezus doet.

Voor de kinderen van 8-12 jaar 
richten we ons op de leerlingen die in 
Jezus gaan geloven.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

In het eerste deel van het Johannes-
evangelie (tot en met hoofdstuk 11) staan 
zeven wonderen van Jezus centraal, en de uitleg 
die Jezus geeft over de diepere betekenis van die 
wonderen. Het tweede deel van het boek gaat 
over de dood en opstanding van Jezus (Johannes 
12 tot en met 21). Vandaag lezen we over het 
eerste wonder dat Jezus volgens Johannes deed.

In de Bijbel zijn feesten belangrijk. Dat zien we 
in het Oude Testament onder andere doordat er 
veel regels worden gegeven voor allerlei feesten, 
bijvoorbeeld voor het Joodse Paasfeest. In het 
Nieuwe Testament vergelijkt Jezus Gods nieuwe 
wereld ook vaak met een feest, of met een 
bruiloft. In Matteüs 25:1-13 vertelt Hij bijvoorbeeld 
de gelijkenis van de tien meisjes die naar een 
bruiloft gaan (Bijbel Basics zondag 142).

In het Johannes-evangelie staan verhalen die 
je soms vaker dan één keer moet lezen om ze 
goed te begrijpen. Johannes neemt zijn lezers 
als het ware mee op een ontdekkingstocht naar 
wie Jezus werkelijk is. Wie Jezus is, wordt vaak 
uitgelegd met beelden. Ook dit verhaal gaat 
op het eerste gezicht over een bruiloft, maar 
Johannes wil er meer mee vertellen.

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Nadat Jezus gedoopt is, kiest Hij zijn eerste leerlingen 
uit: Andreas, Simon Petrus, Filippus, Natanaël, en een 
naamloze leerling die eerst een volgeling van Johannes de 
Doper was (Johannes 1:35-51). Samen met zijn leerlingen gaat Jezus 
naar een bruiloft in Kana. Jezus’ moeder is er ook.

Wie het bruidspaar is weten we niet, maar dat maakt ook niet zoveel 
uit. Johannes vertelt dit verhaal, omdat op deze bruiloft het eerste 
wonder van Jezus gebeurt. Jezus laat door dit wonder zien dat God 
Hem gestuurd heeft. En Hij laat de mensen zien hoe mooi en goed 
het leven met God kan zijn. Gods nieuwe wereld is er nog niet, maar 
die wereld begint al met dit wonder.

Als de moeder van Jezus tegen Hem zegt dat de wijn op is, zegt Hij: 
‘Het juiste moment is voor Mij nog niet gekomen.’ Toch verandert 
Jezus daarna een grote hoeveelheid water in wijn. Hij doet niet 
iets groots en niet terwijl iedereen het ziet, maar Hij doet dit op de 
achtergrond – er zijn alleen een paar dienaren bij.
Jezus maakt gebruik van zes stenen waterbakken, waar ongeveer 
100 liter per stuk in kon. Deze waterbakken werden gebruikt om je te 
kunnen wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. En de 
wijn die Jezus maakt is veel beter dan gewone wijn: een teken van 
het goede leven dat God voor zijn mensen bedacht heeft.

Vooral voor Jezus’ leerlingen is dit wonder belangrijk: ze gaan erdoor 
in Jezus geloven. Ze zijn net begonnen Hem te volgen en ze zullen 
nog vaak twijfelen, maar toch zien ze nu al iets van wie Jezus is.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Johannes 2:1-2.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Johannes 2:11.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  een trouwkaart

4-8 jaar 
Om te beginnen
-  voorwerpen of plaatjes van 

voorwerpen die met een bruiloft 
te maken hebben, bijvoorbeeld 
een bruidstaart, ringen, een hart, 
bloemen, een duif, een trouwbijbel, 
een fles wijn, een trouwjurk of -pak of 
een sluier

Om te doen: Water wordt wijn
Per kind:
-  het werkblad

En verder:
-  kleurpotloden of viltstiften
-  rood vloeipapier
-  lijm
-  eventueel scharen

Om te doen: Prachtige bruiloft!
Voor ieder kind:
-  het werkblad

En verder:
- viltstiften
- lapjes stof
-  designpapier of vrolijk inpakpapier
- gekleurd papier
- scharen
- lijm

Om te doen: Vul de bakken met water
Per kind:
-  een bekertje om uit te kunnen 

drinken

En verder:
-  drie stoelen
-  drie doorzichtige plastic bekers
-  drie schone emmers met wat water 

erin
-  drie pannen of kannen met 

aanmaaklimonade
-  een stopwatch

8-12 jaar 
Om te beginnen 
-  een vel geel papier en een vel grijs 

papier
-  vlaggetjes van gekleurd papier met 

daarop feestelijke en niet-feestelijke 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld een 
verjaardag, naar de tandarts gaan, 

logeren bij oma, vallen, je 
zwemdiploma halen, een 
broertje of zusje krijgen, 
op vakantie gaan, ziek zijn

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: De macht van Jezus
- een vel A3-papier
- een dikke zwarte stift
- een kan met water
- een groot glas
- een eierdopje of borrelglaasje

Om te doen: Een wonderlijk verhaal
Per kind:
- het werkblad
- een pen of een potlood
- eventueel een bijbel

Om te doen: Een water- en 
wijnkunstwerk
Per kind:
-  een stevig vel wit papier (A3 formaat)
-  twee rietjes
-  een onderlegger of placemat

En verder:
-  ecoline in de kleuren rood en blauw

Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, 
een plaats in Galilea. De moeder van Jezus 

was op het feest, en ook Jezus en zijn 
leerlingen waren uitgenodigd.

JOHANNES 2:1-2
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Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste 
wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse 

macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem.

JOHANNES 2:11
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