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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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Werkblad (8-12 jaar)
Jezus verandert water in wijn

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!

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.

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

Doop een van de rietjes
voorzichtig in de blauwe ecoline.

Blauw staat voor water. Rood staat voor wijn.

1
Laat nu een druppel ecoline

op het vel papier vallen.

Blaas met het rietje tegen de druppel
aan, zodat de druppel gaat ‘lopen’.

Laat je werkstukken even drogen.
Hang je werkstuk op in huis.

2
Doe nu hetzelfde met het tweede

rietje en de rode ecoline.

3
Wissel de kleuren met elkaar af en
maak zo je eigen Water-Wijn-Werk.

4

Wat heb je nodig?
* een stevig vel wit papier (A3 formaat)  * twee rietjes

* een onderlegger of placemat  * ecoline in de kleuren rood en blauw

EEN WATER- EN 

WIJNKUNSTWERK

Jezus’ werk is niet te 
stoppen. Zijn koninkrijk gaat door. 
Dat laat Jezus zien als Hij water 
verandert in wijn. In dit proefje 
maak je een eigen ‘water- en 
wijnkunstwerk’. 
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EEN WONDERLIJK VERHAAL

Wat doet Jezus op een bruiloft in 
Kana? Als je alle antwoorden goed 
invult, lees je van boven naar beneden in de 
grijze vakjes het antwoord. 
Weet je een antwoord niet? Je kunt alle 
antwoorden terugvinden in het bijbelgedeelte 
Johannes 2:1-11.
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1. Wat is er op? 

2. Op welk feest is Jezus uitgenodigd? 

3. Hoeveel liter gaat er in een bak?

4. Wie vullen de bakken?

5. Hoeveel bakken staan er? 

6. Wie komt er naar Jezus toe?

 7. Wat laat Jezus zien met dit wonder? Zijn … 

8. Wie mag het water, dat wijn geworden is, als eerste proeven? 

9. In welke plaats vindt het feest plaats? 

11. Wie geloofden in Jezus?

10. Waarmee moeten de dienaren de waterbakken vullen? 

Werkblad (8-12 jaar) - Een wonderlijk verhaal
Jezus verandert water in wijn

OPLOSSING:




