
Zondag 17 januari Jezus verandert water in wijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het bruiloftsfeest!  

Het is feest! Twee mensen gaan samen trouwen. Ik, 

Efraïm, ben ook op de bruiloft, maar niet als gast. Ik 

ben hier aan het werk. Ik ben een dienaar. Ik zorg 

ervoor dat de gasten genoeg te eten en te drinken 

hebben. 

 Maar nu is er iets mis! Ik sta bij de andere dienaren 

en ik raak een beetje in paniek. ‘De wijn is op,’ 

fluistert de ene dienaar. ‘Hoe kan dat nou?’ fluister 

ik terug. ‘Daar moet de familie van de bruid voor 

zorgen. Hebben ze te weinig gekocht?’ ‘O, dit is 

verschrikkelijk,’ jammert een andere dienaar. ‘Als 

de gasten hierachter komen, staan de bruid en de 

bruidegom voor gek!’ ‘Wat moeten we nu doen?’  

Dan zie ik ineens dat er een vrouw naar ons toe 

loopt. Ik ken haar wel, Maria. Ze is hier als gast op 

het feest. Samen met haar zoon Jezus en zijn 

vrienden. Zou zij ons misschien kunnen helpen? 

Weet zij wat we moeten doen?  

Maria buigt zich naar ons toe: ’Jongens,’ fluistert ze, 

‘Jezus komt zo naar jullie toe als het tijd is. Doe 

precies wat Hij zegt.’  

En dan loopt ze weer terug naar het feest. Ik kijk 

mijn vrienden verbaasd aan. Wat bedoelt Maria? 

We wachten, terwijl we ons steeds meer zorgen 

maken om de wijn. Het duurt heel lang.  

Dan komt Jezus er eindelijk aan. ‘Vul die bakken 

met water,’ zegt Hij. We kijken elkaar twijfelend 

aan. Waarom? Dat helpt toch helemaal niet voor 

het probleem met de wijn?  

Maar dan denk ik weer aan Maria. Zij zei dat we 

moeten doen wat Jezus zei. We beginnen met 

kruiken te sjouwen. In de bakken kan bij elkaar wel 

600 liter water, en we gieten ze helemaal vol.  

De man die Jezus heet knikt tevreden. ‘Vul nu een 

beker met water uit een bak en breng die naar de 

leider van het feest.’  

Nu kijken mijn vrienden en ik nog verbaasder. We 

staren in de bakken. Met dit water wassen de 

gasten normaal gesproken hun voeten. Dat kunnen 

we toch niet aan de leider van het feest geven?  

Maar dan kijk ik naar Jezus. Er is iets met deze man. 

Ik voel het. Ineens doe ik het. Ik dompel een beker 

in de waterbak en ik loop naar de leider van het 

feest. De leider fluistert ongerust met de 

bruidegom. Dat gaat natuurlijk over de wijn. Ik tik 

hem voorzichtig op zijn schouder. Hij kijkt verbaasd 

naar de beker in mijn handen. ‘Is dat… wijn?’ Ik voel 

dat ik ineens heel zenuwachtig word. Mijn hand trilt 

als ik hem de beker geef. Wat zal de leider doen als 

hij het water proeft? Zal hij boos worden? Ik durf 

bijna niet te kijken.  

De leider neemt een slokje. Zijn ogen worden groot. 

Dan draait hij zich om naar de bruidegom. Hij slaat 

hem vrolijk op zijn schouder. ‘Ongelofelijk. Er zit 

wijn in! Dit is de beste wijn die ik ooit heb geproefd. 

Waarom hebben jullie die wijn voor het laatst 

bewaard?’  

De bruidegom stamelt wat. Hij weet niet wat hem 

overkomt. Alleen ik weet het. Ik en de andere 

dienaren. Dit heeft Jezus gedaan. Hij heeft al het 

water in die bakken in wijn veranderd! In de beste 

wijn ooit! Ik had gelijk. Deze man is heel bijzonder. 

Een man met hemelse macht, dat kan niet anders. 

Het feest is gered. 

 

 

 

 



 



 



 

 



Uitleg voor de kinderen bij het 

Avondmaal: 

 Toen je net geboren was, ben je waarschijnlijk ook 

gedoopt. De mensen in de kerk waren erg blij, dat 

je de kerk in gebracht werd. Zij hebben voor je 

gezongen en gedankt dat je geboren was.  

De dominee doopte je en je ouders noemden je 

naam. Je hoort bij God, je bent met hem 

verbonden, dat weet je nu.  

Nu ben je groter. Thuis, op school en in de kerk 

hoor je verhalen uit de bijbel. Die verhalen zijn voor 

ons opgeschreven. In de Bijbel lezen we 

bijvoorbeeld, dat aan Mozes tien leefregels worden 

gegeven. Regels waarin staat hoe je van God kunt 

houden en van mensen. Hoe je met God en met 

elkaar kunt omgaan. 

 Je hoort verhalen waarin verteld wordt over Jezus. 

Hij houdt veel van mensen, zeker ook van de 

kinderen. Hij helpt ons, en leert ons hoe we elkaar 

kunnen helpen. Hij leert ons wat belangrijk is in het 

koninkrijk van zijn Vader. En Hij laat zien hoe we 

altijd aan hem kunnen blijven denken: door brood 

en wijn te delen met elkaar. 

 Op de avond voor zijn dood gebeurde er iets 

bijzonders. Toen hij op het Joodse paasfeest met 

zijn vrienden aan tafel zat om de feestmaaltijd met 

hen te eten, het paasmaal, vertelde hij hen dat hij 

weg zou gaan. Hij ging naar zijn hemelse Vader.  

Toen werd het heel stil aan tafel. Iedereen hield de 

adem in.  

Maar toen kwam het mooiste ogenblik van de hele 

avond: Jezus zei: ‘Ik blijf wel bij jullie, maar niet 

zoals ik nu bij je ben’. Hij legde het hen zo uit:  

Op tafel lag brood, dat nam hij in zijn handen, brak 

het in stukken, deelde het rond aan zijn vrienden en 

zei: ’Neem van dit brood en eet ervan, want zo zal 

ik gebroken worden’.  

Toen nam hij ook de beker met wijn, gaf die aan zijn 

vrienden en zei: ‘Neem ook deze beker en drink 

eruit, want de wijn lijkt op mijn bloed en laat zien 

dat jullie zonden vergeven worden.  

En elke keer als je dit doet, denk dan aan mij dan 

ben ik in jullie midden.’  

Herinneren 

 Viert jouw gezin speciale feesten? Eet je dan 

samen en praat je over het feest? Zeg je dan: 

'Herinner jij je...?'  

Als christenen samenkomen als kerk, vieren zij vaak 

ook een soort feestmaal. Zo is het begonnen. Het 

was de dag van een joods feest: Pasen. Jezus deelde 

een maaltijd met zijn vrienden. Hij nam een brood, 

brak het in stukken en deelde het uit. 'Eet dit 

brood,' zei Hij. 'En elke keer als jullie zo samen 

brood delen, denk er dan aan dat Ik mijn leven voor 

jullie heb gegeven.' Toen nam Hij een beker wijn, 

deelde de wijn met hen. 'Drink deze wijn,' zei Hij. 

'En elke keer als jullie zo samen wijn drinken, denk 

er dan aan dat Ik mijn leven voor jullie heb 

gegeven.' (Uit de boeken die Mattheüs, Marcus en 

Lucas schreven over Jezus.) De volgende dag werd 

Jezus gedood. Maar God gaf Hem het leven terug.  

Christenen geloven dat de mensen die Jezus volgen 

een nieuw en gelukkig leven beginnen, omdat zij lid 

zijn van het gezin van God. En daarom is het een 

feestelijk moment om samen aan tafel te gaan! 

 

Kom Nu Aan De Tafel 

Tekst: Elly Zuiderveld 

 

Kom nu aan de tafel van de Heer 

Kom en deel het brood met mij 

Kom nu aan de tafel van de Heer 

Kom en deel het brood met mij 

Halleluja halleluja 

Kom en deel het brood met mij 

 

Kom nu aan de tafel van de Heer 

Kom en deel het brood met ons 

Kom nu aan de tafel van de Heer 

Kom en deel het brood met ons 

Halleluja halleluja 

Kom en deel het brood met ons 

 

Tegenstem: 

Als wij dan eten van dit brood 

En drinken van de beker 

Verkondigen wij 

De dood van de Heer 

Totdat Hij komt 

 

Kom nu aan de tafel van de Heer 

Kom en vier het feest met ons 

Kom nu aan de tafel van de Heer 

Kom en vier het feest met ons 

Halleluja halleluja 

Kom en vier het feest met ons 

 

 



 

Wat fijn dat jij bij het feestmaal van de Heer mag zijn. 

Plak je eigen foto en van familie op de rondjes! 

Kleur de rest van de plaat. 



 

 


