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Vertelling 4–7 jaar

Op de bruiloft
‘Hiep hoera, voor het bruidspaar!’ De gasten steken hun glas in de lucht. Ze lachen naar
de bruid en de bruidegom. ‘Proost!’ En ze nemen een flinke slok wijn. 
Tussen de gasten door loopt de ceremoniemeester. Hij kijkt of alles goed gaat. Of de 
borden netjes staan en er genoeg eten is. Of de cadeautjes netjes op de tafel worden 
gelegd. En of alle glazen goed gevuld zijn. 

‘Hiep hiep hiep hoera, voor het bruidspaar!’ De gasten zingen en dansen. Ze nemen 
nog een flinke slok wijn. Dan is hun glas leeg. 
De ceremoniemeester roept snel de bedienden. ‘Vullen jullie de wijn bij?’ vraagt hij. 
De bedienden kijken naar de grond. ‘De wijn is op’, zeggen ze zachtjes.

‘Wat zeg je nou?’ roept de ceremoniemeester, ‘is de wijn nu al op? En het feest is nog in 
volle gang. Zo kan het feest niet doorgaan, hoe moet dat nou?’ 
Maria hoort het. Ze gaat naar Jezus toe en zegt: ‘De wijn is op.’ Dan gaat ze naar de 
bedienden. Ze wijst naar Jezus. ‘Ga maar naar hem toe’, zegt ze. ‘En doe wat hij zegt.’ 
De bedienden lopen naar Jezus. Ze kijken hem aan. ‘Wat moeten we doen?’ 
Jezus wijst naar een paar grote lege vaten. ‘Stop die maar vol met water’, zegt hij. 

‘Helemaal tot aan de rand.’ 
De bedienden sjouwen en slepen. Ze gieten water in de vaten. Jezus zegt tegen ze: 

‘Breng nu maar wat naar de ceremoniemeester toe. Dan kan hij het proeven.’ 
De bedienden lopen snel naar de ceremoniemeester toe. Hij neemt een slokje en 
proeft. ‘Heerlijk’, zegt hij. Hij steekt zijn glas in de lucht en zegt: ‘Hiep hoera voor het 
bruidspaar. Want ze hebben de lekkerste wijn voor het laatst bewaard!’ 
De bedienden zijn verbaasd. Het water dat ze hebben ingeschonken, is wijn geworden. 
Ze zijn ook blij. Iedereen is blij. Want het feest is nu nog lang niet voorbij. Het feest 
kan verdergaan. Hiep hoera voor Jezus!

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Waarom zeggen de men-

sen: ‘Hiep hoera voor het bruids-

paar’?

Waarom zegt de ceremoniemeester: ‘Hiep

hoera voor het bruidspaar’?

Waarom zeggen wij: ‘Hiep hoera voor Jezus’?

p
Spel: Speel een estafette waarbij de

kinderen zo snel mogelijk met een klein

bekertje het water van de ene emmer na

de andere moet brengen. Wie het eerst klaar

is, roept: ‘Hiep hiep hoera!’

s
Creatief: Welke gasten zullen er

nog meer op de bruiloft zijn? Laat

de kinderen deze tekenen en erover

vertellen. Wat denk je dat deze gast gezegd of

gedaan heeft toen hij/zij hoorde van het

wonder dat Jezus verrichtte?

o
Tekenen: Vraag de kinderen iemand

uit het verhaal te tekenen. Kunnen

de anderen raden om wie het gaat? Is

er iemand die met behulp van de tekeningen

het verhaal nog eens wil ‘voorlezen’ aan de

rest?

Vertellen
Gaat het nog door?

Johannes 1:29 en 2:1-11 15 januari 2023
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