Vieren
Het beste komt nog

16 .anuari 2022

Johannes 2:1-12

Kindermoment in de dienst
Laat de kinderen het avondmaalzilver
zien. Waar denken ze dat de kelken
voor bedoeld zijn? Op welke momenten
drinken mensen wijn? Misschien
herkennen de kinderen de kelken wel.
Vinden ze de kelken bijzonder? Waarom?
Geef de kinderen toelichting bij de
kelken. Vertel dat je die gebruikt als je
bet avondmaal viert. Leg uit hoe dat gaat.
Laat de kinderen daarna zelfuitbeelden
hoe het avondmaal eruitziet.
Vertel aan de kinderen dat in het verhaal van
vandaag ook jets gevierd wordt met wijn.
Gebed
Goede God,

3. Maria sprak: 'De wijn is op,
er is geen drinken men'
'Mt is er tussen u en Mij?'
sprak jezus onze Heer.

Geefons te drinken, Heer.
Schenk ons uw Geest.

Breng ons tezamen
op uw bruiloftsfeest.
4. Maria sprak de knechten aan

als had zij 't nietgehoord.
'Doe alles wat hij zeggen zal,
geloof Hem op zijn woord.'
Geefons te drinken, Heer.

Schenk ons uw Geest.
Breng ons teza men
op uw bruiloftsfeest.

Wij danken U voor de wijn
en voor allefeesten die we vieren.
Dank U voor alle keren waarop U

5. En jezus sprak de knechten aan:
Wu! alle kruiken maar.

ons eraan herinnert
dat U en de mensen om ons heen
van ons houden.
Wij bidden U, dat U ons de krachtgeeft
anderen te vertellen dat we ook van hen houden
en dat wij dit aan iedereen mogen tonen.
Amen

Toenwerd voor 't eerst op aarde
Zijn glorie openbaar.'
Geefons te drinken, Heer.

Te Kana werd een feest gevierd
1. Te Kana werd een feest gevierd,
Maria was erbij.
Ook jezus wou ter bruiloftgaan.
Hij was een mens als wij.
Geefons te drinken, Heer.
Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen
op uw bruiloftsfeest.
2. En ells er goed gedronken is

komt er gebrek aan wijn.

Werkblad
Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt
de wijn op. Jezus verandert water
in de beste wijn. De beste wijn
komt als laatste. Die dag is een bijzondere
dag. Wat maakt deze dag bijzonder?
Werkwijze: De kinderen maken een
kaart met het werkblad. Daarop staat:
Elice dag het
jets, maar vandaag is
bijzonder... Maak de kaart af: schrijfaan
de binnenkant: ... want vandaag ...Vul de
tekst aan tot een zin en teken of schrijf er
verder over. Bijvoorbeeld: want vandaag
maakte jij weer een lekker ontbijt voor mu.
Aan wie geefjij de kaart?
Nodig: (kleur)potloden, pennen en
scharen.
Werkbiad: zie zie blz. 12.

Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen
op uw bruiloftsfeest.
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Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Wim ter Burg
Uit: Ales worth nieuw
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Lezen en zingen

Lezing uit het Oude Testament

Jesaja 62:1-5

Antwoordpsalm

96
Korinti&s 12:1-11

Wie zal nu voor zijn vrienden

Epistellezing

de ware wijnstok zijn?

Lezing uit bet Evangelie

Johannes (1:29-)2:1-11

Al ternatief leesrooster

Exodus 33:12-23
Johannes 1:1-4
Johannes 2:1-12

Geef ons te drinken, Heer.

Schenk ons uw Geest.
Breng ons tezamen
op uw bruiloftsfeest.
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Vertellen
Het beste komt nog
Johannes 2:1-12

Vertelling 4-7 jaar
Begin van het feest
Vandaag is een bijzondere dag. Overal hangen vlaggen. De lucht ruikt zoet. Op de
tafels staan prachtige wijnglazen en de mooiste borden. Uit de verre verte is de muziek
al te horen. Het lijkt wel alsof de zon vandaag nog wat feller schijnt. Het is feest. In de
stad Kana is een bruiloft. Daar zijn twee mensen getrouwd, een bruidspaar. Dat willen
ze vieren. Iedereen is uitgenodigd. Jezus, zijn moeder en zijn vrienden komen ook. Ze
hebben hun mooiste kleren aangetrokken.
Jezus kijkt om zich heen. Wat is het een leuk feest. De mensen lachen. Ze drinken wijn.
Ze dansen. Zelfs de ceremoniemeester, de leider van het feest, danst. Wanneer was de
laatste bruiloft? Dat lijkt lang geleden. Opeens komt Jezus' moeder naar hem toe. `De
wijn is bijna op', fluistert ze tegen hem.
`Hmm', zegt Jezus.
`Jij moet het oplossen', zegt ze.
Mat wil je van mij?' vraagt Jezus.
Maar daar geeft zijn moeder geen antwoord op. Ze loopt naar de bedienden toe, de
mensen die het eten en drinken rondbrengen. 'Doe precies wat Jezus zegt', vertelt ze
de bedienden. Dan loopt ze weer weg.
Jezus kijkt zijn moeder na. Ze loopt langs de lege watervaten, grote kannen, terug naar
de dansvloer. Dat brengt hem op een idee. Hij zegt tegen de bedienden: `Vul de vaten.'
Dat doen de bedienden gelijk. Er loopt zelfs wat over de randen. Zo vol zitten de vaten.
Jezus zegt tegen de bedienden: `Schep er nu wat uit en geef het aan de
ceremoniemeester.'
Dat doen ze. Een van hen pakt een wijnglas en vult het in het watervat. Het voile glas
geven ze aan de ceremoniemeester. Die proeft uit het glas.
0 wat is dat lekkere wijn! De ceremoniemeester weet niet waar deze wijn vandaan
komt. Hij loopt naar de bruidegom toe. `Aan het begin van het feest was de wijn goed.
Meestal krijgen de gasten aan het eind van het feest minder lekkere wijn. Maar bier
moest het beste nog komen. Wat is deze wijn heerlijk.'
De muziek speelt wat harder en de ceremoniemeester gaat weer dansen. Dit feest duurt
nog uren.
Vandaag deed Jezus zijn eerste wonder. Na het feest gaat hij met zijn moeder, broers en
vrienden weer op pad.
Machteld Touwen
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Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Het verhaal van deze week
begint met de zin: 'Vandaag is een

111t0 bijzondere dag'. Wat is er volgens de
kinderen bijzonder aan deze dag?

feestelijke muziek. Hoe dans je op een

IDoen:
bruiloftsfeest?
Laat de kinderen
En hoe dans
dansen
je als
opal het
eten en drinken op is? Hoe dans je als het feest
bijna is afgelopen? En hoe dans je als het feest
nog lang niet is afgelopen?
Tekenen: Op dit feest was het beste
wat kon gebeuren dater meer wijn
kwarn. Wat zou voor de kinderen een
feest nog beterimooierIleuker maken? Laat
hen dit tekenen.

Vertelling 8-12 jaar

8-io jaar
Gesprek: Het thema van deze week
is 'het beste komt nog'. Wat vind jij

lIZIOP het beste aan dit verhaal? Wat zou
je willen toevoegen aan het verhaal om het
nog beter te maken? Dit verhaal gaat over het
eerste wonderteken van Jezus. Wat vind jij er
wonderlijk aan?

tussen de bruidegom en de ceremonie-

iDrama:
meester
Laatnaspelen.
de kinderen
Hoe zou
het de
gesprek
bruidegom reageren op het compliment van
de ceremoniemeester? En de bruid?

bruiloft krijg je vaak een kaartje mee

otCreatief:
Aan het einde
vanhet
een
als aandenken.
Hoe zou
kaartje
van het bruidspaar uit dit verhaal eruitzien?
Wat staat er op het kaartje? Knutsel dit.

ii-iz jaar
Gesprek: In het verhaal van deze
week wordt verteld over Jezus' eerste

11,Pwonderteken.

Ken je nog andere

wonderen van Jezus?
Heb jijzelf wel eens iets wonderlijks meegemaakt?

6

Computer: Kunst: Bekijk het kunstwerk 'Bruiloft te Kana' van Jan
Corneliszoon Vermeyen (1500-1559).

Staan de bruid en bruidegom op dit schilderij?
En Jezus? Hoe vind je dat de mensen kijken?
Wat voor gevoel roept dit schilderij bij je op?
Vind je het passen bij het verhaal van vandaag?

Bruiloft te Kana
Onderweg naar Kana is het een drukte van jewelste. Stoeten mensen trekken voorbij
in hun mooiste kleren. Ook Jezus, zijn moeder en zijn vrienden zijn onderweg naar
Kana. In de stad is een bruiloftsfeest. In de verte kunnen ze de muziek al horen. De
lucht ruikt zoet naar bloemen. Het feest moet nog beginnen, maar iedereen is nu al in
feeststemming. Hoeveel beter kan het nog worden?
In Kana worden Jezus, zijn moeder en vrienden begroet door de ceremoniemeester,
de leider van het feest. Het is een serieuze man die hen wijst waar ze kunnen gaan
zitten. Maar de muzikanten spelen zo aanstekelijk, dat er nauwelijks gezeten wordt.
Rokken zwieren in het rond, zo wild wordt er gedanst. De mensen die niet dansen,
zitten lachend aan de wijn. Jezus en zijn vrienden zitten aan de rand van het tafereel te
genieten van het lekkere eten.
Opeens komt Jezus' moeder op hen af. 'De wijn is op', zegt ze tegen Jezus.
Vat wil je dat ik daaraan doe?' reageert hij. 'Dit is niet mijn moment.' Jezus praat weer
verder met zijn vrienden.
Zijn moeder trekt zich niets van hem aan. Ze beent naar de bedienden toe: 'Doe precies
wat hij wil', zegt ze tegen hen. Dan loopt ze weer weg. Jezus blijft achter met zijn
vrienden en de bedienden die hem verwachtingsvol aankijken.
Aan de rand van het feest staan watervaten. Ze zijn leeg, want ze worden niet gebruikt,
maar ze kunnen wel veertig liter water dragen. Zo groot zijn de vaten.
Jezus draagt de bedienden op: `Vul die vaten met water.'
De bedienden doen wat Jezus wil, precies zoals zijn moeder hen had opgedragen. Ze
vullen de vaten tot de rand. Dat gaat niet zo gemakkelijk. De bedienden zijn lang bezig
met het vullen. De vaten zijn niet alleen groot, maar ook ontzettend zwaar. Zo zwaar
dat ze niet verplaatst kunnen worden.
Nu de vaten gevuld zijn, komt Jezus bij hen staan en zegt: `Schep er wat uit en geef het
aan de ceremoniemeester te drinken.'
De bedienden brengen een glas naar de serieuze man die de gasten had ontvangen.
Hij neemt een slok en zijn gezicht klaart op. Tit is de lekkerste wijn die ik heel
de dag gedronken heb', zegt hij. Hij loopt meteen naar de bruidegom toe. `Mijn
complimenten. Op de meeste bruiloften schenken ze aan het begin de lekkerste wijn.
Als niemand het meer door heeft wordt er minder lekkere wijn geschonken. Maar jij
hebt het beste voor het laatst bewaard.' Nog voordat de bruidegom kan reageren, is de
ceremoniemeester al verdwenen. Hij waagt een dansje tussen de rest van de gasten.
De bruidegom blijft verbaasd achter. Aileen de bedienden en Jezus' vrienden weten
waar de wijn vandaan kvvam. Dit is Jezus eerste wonderteken. Aan het eind van het
feest gaat hij met zijn moeder, broers en vrienden verder op pad.
Machteld Touwen

Weetje
De watervaten uit dit verhaal werden vroeger door de Joden gebruikt bij een
reinigingsritueel. Ze gebruikten de vaten om de schone vaat voor gebruik te reinigen
en ze werden ook gebruikt bij de reiniging van handen en voeten.

To do
Zoek op internet plaatjes op van deze watervaten van vroeger.
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