
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,
 

Vandaag hebben we het eerste verhaal gezien over hoe water verandert in 
wijn. Wat was dit een wonderlijk verhaal. Er was een groot probleem, de wijn 
was op! Maar Jezus had er een oplossing voor, Hij verandert water in wijn. Als 
je voor een groot probleem staat, vraag Jezus dan om hulp. Jezus zal dan Zijn 
oplossing hebben, misschien zie je het niet of is het anders dan je dacht, maar 
Hij is bij je!  Hieronder vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en spel 

over het verhaal van vandaag!  
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net
/273-bricolage-jesus-fait-le-miracle-de-changer-eau-en-vin 
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knutselen

Nodig:
• Printblad, zie hieronder
• Potloden en/of stiften 
• Schaar 
• Lijm 

Doen:
1. Knip de 3 tekeningen uit. Vergeet niet de inkepingen (lijnen)  te knippen.
2. Kleur het water in de vrijstaande potten rood en het water in de potten met de houder blauw. 
3. Kleur de rest van de tekening, zoals je zelf wil.
4. Plak de potten met de wijn achterop de potten met het water.
5. Klem de potten tussen de tekening. Als het wonder wordt gedaan, draai je de potten om en 
klem je deze weer tussen de tekening, het wonder is gedaaan…

 







puzzel

Het water dat Jezus veranderde in wijn, stond in kruiken. Ze hadden steeds 2 dezelfde 
kruiken. Geef dezelfde kruiken dezelfde kleur. Succes!
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SPEL

Kruik vullen 
 
Jezus liet de lege kruiken vullen met water, waar het water in wijn veranderde.  
Maar hoe goed kun jij iets vullen? 
 
Benodigdheden: 
• Kruiken, flessen of emmers (iets om te vullen) 
• Volle emmers met water 
• Iets om water van één naar ander te brengen, denk aan spons, lepel, handdoek. 
 
Hoe werkt het? 
Vul een emmer met water, en plaats een aantal meters verder een lege kruik/fles/emmer. Je 
gebruikt een (soep)lepel / beker met gaatje en vul die met water loop naar ”kruik” en probeer 
die zo snel mogelijk te vullen of gebruik een spons/handdoek/shirt die je nat maakt in emmer 
en uit wringt bij “kruik”. 
 
Je kan het moeilijker maken door een “kruik” met een smalle opening te gebruiken, of door een 
parcours uit te zetten tussen de twee punten.   


