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Vertelling 4–7 jaar

Een zoon wordt beter
Jezus is weer onderweg. Hij gaat naar Galilea. De mensen daar lachen naar hem. ‘Dag 
Jezus, wat fijn dat u er bent! Komt u toch binnen! Blijft u een hapje eten? De mensen 
hebben gehoord dat Jezus wonderen doet. ‘Hij heeft water in wijn veranderd!’ zeggen 
ze tegen elkaar. Ze willen graag nog meer zien en horen.
Dan gaat Jezus verder met zijn reis. Hij gaat op weg naar Kana. Op de weg naar die 
plaats komt er iemand naar hem toe. Het is een knecht van de koning. Hij loopt heel 
snel. Hij kijkt heel bang. Er rolt een traan over zijn gezicht. ‘Help mij toch!’ zegt de 
knecht tegen Jezus. ‘Mijn zoon is zo ziek. Hij gaat dood. Ga toch met mij mee en maak 
mijn zoon weer beter!’ 
Jezus kijkt de man aan. ‘Heb je soms een wonder nodig? Geloof je me dan?’ 
De man kijkt verward. Een wonder? ‘Nou… ik wil dat mijn zoon beter wordt! Wonder 
of niet, als hij maar geneest! Kom toch met me mee. Alstublieft!’ 
Jezus legt een hand op de schouder van de man. Hij zegt: ‘Ga maar naar huis. Je zoon 
leeft.’ 
De man gaat weer naar huis. Daar hoort hij het goede nieuws. Zijn zoon is weer beter 
geworden! ‘Het is een wonder’, zeggen de bedienden tegen de man. ‘Eerst was uw 
zoon nog heel erg ziek. En toen, een uur na de middag, was er niks meer aan de hand!’ 
De man denkt na. Jezus heeft precies een uur na de middag gezegd: ‘Je zoon leeft!’ Dat 
is niet toevallig. Het is een wonder van Jezus. 
Vanaf die dag gelooft de knecht van de koning in Jezus. En zijn hele gezin ook. 

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat heb je allemaal nodig 

om een huis te bouwen? Wat heb je 

nodig om een taart te maken? Wat 

heb je nodig om een feestje te vieren? Wat heb 

je nodig om gezond te zijn? Wat heb je nodig 

om blij te zijn? 

Wat heeft de man in het verhaal nodig? Wat 

zegt Jezus dat hij nodig heeft?

p
Spel: Speel het moment van genezing na. 

Eerst ligt de jongen op bed. Hij is heel 

ziek. Hij draait en hij woelt. De mensen 

zorgen voor hem. Ze kijken bezorgd. Ze schud-

den hun hoofd. Dan slaat de klok. Opeens zit 

de jongen rechtop. Hij rekt zich uit en stapt 

uit bed. Hij huppelt een rondje. Iedereen kijkt 

verbaasd.

b
Lezen: In dit verhaal vertellen  

de mensen dat Jezus water in 

wijn veranderde. Wie kent dit 

verhaal? Vertel het aan elkaar of lees het  

verhaal van de bruiloft te Kana nog eens voor. 

Vertellen
Wat heb je nodig?
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat heeft de man in het 

verhaal allemaal nodig? Denk eens 

terug aan een situatie waarin jij bang 

of verdrietig was. Wat had je toen nodig?

p
Spel: Laat de kinderen een kwartetspel 

spelen. In plaats van te vragen: ‘Mag ik 

van jou…?’ Zeggen ze: ‘Ik heb van jou 

nodig…’ Hoe voelt het om het op die manier 

te zeggen?

s
Knutselen: De kinderen maken een 

eigen kwartetspel in groepjes van 

vier. Bedenk eerst samen een aan-

tal thema’s. Bijvoorbeeld: Groeien, Liefde, 

Ontspanning, Vriendschap. Bij elk thema 

bedenken de kinderen vier dingen die ze nodig 

hebben. Die vormen samen een kwartet. Is het 

kwartet klaar, dan kunnen ze het spelen.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Jezus zegt tegen de hove-

ling: ‘Je hebt wonderen nodig om 

mij te geloven’. Hoe zit dat met 

jou? Wanneer heb jij een wonder nodig om te 

geloven? 

Bespreek de stelling: ‘God geeft altijd en 

alleen wat je nodig hebt.’

b
Lezen: Ga in groepjes op zoek 

naar andere wonderen die Jezus 

deed. Bespreek wat de betrok-

ken mensen nodig hadden. Misschien hadden 

ze het nodig om bijvoorbeeld weer te kunnen 

lopen. Maar zouden ze nog meer nodig hebben?

Vertelling 8–12 jaar

Vraag de kinderen vooraf of ze weten wat een hoveling is. Het is iemand die werkt aan het hof, het 
paleis van de koning. De hoveling uit dit verhaal werkt voor koning Herodes.

De zoon van de hoveling
Jezus was in Samaria. Daar vertelde hij aan een Samaritaanse vrouw dat hij haar als 
geen ander kent. En dat hij de verlosser is. De vrouw vertelde het verder en in die dagen 
daar leerden veel mensen Jezus kennen. Ze kwamen tot geloof.
Daarna reisde Jezus verder. Hij ging naar Galilea. De mensen daar ontvingen hem met 
open armen. Ze wisten nog als de dag van gisteren wat er op de bruiloft in Kana was 
gebeurd. Ze hadden zelf gezien hoe Jezus daar water in wijn veranderde.
Nu is Jezus weer op weg. Hij gaat opnieuw naar Kana. Het nieuws reist sneller dan 
Jezus zelf. Al snel weet iedereen dat Jezus op weg is. Ook een hoveling hoort het 
bericht. Hij is in dienst bij koning Herodes. Toen hij thuiskwam van zijn werk, keek hij 
naar zijn zieke zoon. ‘Het gaat steeds slechter met hem’, zeiden zijn bedienden. ‘Als er 
geen wonder gebeurt, dan gaat hij dood.’ De hoveling hoefde niet lang na te denken. 
Hij ging op weg naar Jezus.

Onderweg spoken allerlei gedachten door zijn hoofd. Heb ik niet te lang gewacht? Zal 
ik nog op tijd bij Jezus komen? Wat als mijn zoon sterft? Hoe moet het dan verder? 
Opgelucht ziet hij Jezus in de verte. Hij rent naar hem toe. ‘Heer, kom alstublieft mee 
naar mijn huis! Mijn zoon is ziek en zal doodgaan. Maak hem toch beter! Laat een 
wonder gebeuren!’ 
Jezus kijkt naar de hoveling. ‘Heb je een wonder nodig om te geloven?’ vraagt hij. 
‘Geloof maar wat ik je zeg: jouw zoon leeft!’ 

De hoveling gelooft de woorden van Jezus. Hij gaat naar huis. Het verdriet dat daar 
zo voelbaar was, is er niet meer. De hoveling vindt zijn zoon op bed. Hij voelt zich 
kiplekker en lacht naar zijn vader. 
‘Sinds wanneer is hij beter?’ vraagt de hoveling aan zijn bedienden. 
‘Een uur na de middag’, antwoorden ze hem. ‘Opeens was hij niet meer ziek.’ 
De hoveling begrijpt dat zijn zoon beter werd, precies op het moment dat Jezus het zei. 
Hij komt tot geloof. Hij, zijn hele gezin en al zijn bedienden.

20
 ju

ni
 2

02
1

6 
ju

ni
 2

02
1

To do
Welke andere wondertekens van Jezus weet je? Probeer er samen zo veel mogelijk te 
bedenken.
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Weetje
In Johannes staat dat dit het tweede wonderteken van Jezus is. Johannes noemt het 
veranderen van water in wijn het eerste wonderteken.


