
 

 

 

Nr. 39 – 17 januari 2021 

Hallo allemaal, 

Houden jullie ook van een feestje? In de Bijbel zijn feesten belangrijk. In het Oude 

Testament kun je dat zien 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. 

Vandaag is Jezus samen met zijn leerlingen te gast op een bruiloft in Kana. De moeder 

van Jezus is er ook. Het is een mooi feest, maar dan raakt de wijn op en dreigt het 

bruiloftsfeest te mislukken… 

 

 

  



 

 

Johannes 2: 1-12 

Jezus verandert water in wijn

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



EEN BRUILOFT  

In de tijd van de Bijbel koos je meestal niet zelf 

uit met wie je ging trouwen. Vaak zochten 

ouders een bruid of bruidegom uit voor hun 

kinderen. De familie van de man moest een 

bruidsschat geven aan de familie van het 

meisje, bijvoorbeeld vee of sieraden. Dat was 

omdat het meisje na haar huwelijk niet meer 

kon meehelpen op het land van haar eigen 

familie. De bruid kreeg van haar ouders geld of 

spullen mee. Een bruiloft kon een paar dagen 

duren. Er werd vlees gegeten en wijn 

gedronken. De familie die de bruiloft 

organiseerde moest ervoor zorgen dat er 

voldoende eten en drinken was. Ook werd er 

muziek gemaakt tijdens een bruiloft. De bruid 

en de bruidegom hadden prachtige kleren aan. 

De bruid had bijvoorbeeld een sluier en droeg 

mooie sieraden.  

 

WATERBAKKEN  

In de Joodse godsdienst bestaan veel regels die iets te maken hebben met rein en onrein. 

Een van die regels was dat mensen zich moesten wassen voordat ze gingen eten. Er waren 

dan speciale waterbakken waar mensen water uit konden halen. In zo’n waterbak kon wel 

100 liter water: dat zijn dus tien volle emmers! 

  

 bruiloft in Kana karaoke - YouTube 

 

 Goocheltruc over het eerste wonder van Jezus door Matthijs Vlaardingerbroek - YouTube 

 

 De bruiloft gemist? Start met kijken op NPO Start 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFopnXjJtRI
https://www.youtube.com/watch?v=rB13CG5k0nY
https://www.npostart.nl/verhalen-uit-de-schatkist/16-02-2017/VPWON_1270006


 

 

 

 

PUZZEL 1  



 

 

 

 

 

  

PUZZEL 2 



 

In Kana is een bruiloftsfeest. Als het feest in volle gang is, raakt de wijn op. Wat 

verdrietig! 

Jezus is ook op het feest. Weet je wat hij doet? 

Probeer maar eens uit te zoeken wat er staat geschreven op de vaten. 

 

Heb je het antwoord gevonden? Wat moest je doen met de letters? 

 

Precies… je moest ze omdraaien. Wat lees je nu? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zo kan Jezus verdriet omdraaien in blijdschap! 

 

KNUTSELEN & KLEUREN 

Wat was het een feest in Kana! En door Jezus bleef het een feest. 

Op de volgende pagina staat een knutsel-kleurplaat over de bruiloft. Print hem uit en 

versier deze zo feestelijk mogelijk met bijv. lapjes stof, glitters, viltstiften zodat het er 

ook uit ziet als een fantastisch feest! 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer: 

Jezus en Nikodemus 

Bronvermelding: BijbelBasics 

Trouwe God,  

Dank U wel dat U bij alle dingen in 

ons leven bent.  

Als het feest is.  

Als we jarig zijn, als we vakantie 

hebben.  

Maar ook als het geen feest is. 

Als we ons verdrietig voelen, ziek zijn, 

worden gepest.  

Wilt U altijd bij ons zijn en ons helpen 

als er dingen anders gaan dan we 

wilden?  

Amen. 

 


