
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we het eerste verhaal gezien over hoe water ve-
randert 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://www.sundayschoolfun.blogspot.com/2015/02/the-first-miracle-
jesus-turns-water.html?m=1 
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knutsel

Mobiel Pinksteren
 
Benodigdheden: 
• Printblad, zie hieronder
• Kleurpotloden en /of stiften 
• Schaar 
• Splitpen 
 
Doen:
1. Print het werkblad uit. 
2. Kleur de platen in, kleur het deel ‘wine’ rood en het deel ‘water’ blauw.
3. Knip de 2 onderdelen uit. 
4. Leg de cirkel met water en wijn achter de kan en verbind ze in het midden met een splitpen .
5. Nu is het klaar en kun je in de kruik water in wijn veranderen door te draaien.
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puzzel

In dit verhaal laat Jezus een wonder zien. Ollie en Sophie willen jou iets vertellen, wat je niet 
mag vergeten.

Kan jij de rebus oplossen? Weet je nu wat Ollie en Sophie je willen vertellen?
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spel

1. Waterdans 

Jezus deed het wonder op een bruiloft, als wij een feestje hebben wordt er wel een stoelendans 
gedaan dit is een variant daar op. 
 
Benodigdheden: 
• Stoelen/teiltje (1 minder als mensen die mee doen) 
• Natte spons/krant , water voor teiltje 
• Muziek 
 
Hoe werkt het? 
Op elke stoel  een natte spons of zet een teiltje met water klaar. (1 minder dan mensen die 
meedoen) en zet de muziek aan.  

2. Waterproeverij 
 
Jezus liet water in kruiken doen en de wijnproever de uit die kruiken proeven. Wat proef jij? 
 
Benodigdheden: 
• Glazen water 
• Ingrediënten zoals aardbei, komkommer, basilicum, perzik, citroen 
• Blinddoek 
 
Hoe werkt het? 
Vul verschillende glazen met water en doe in elk glas een extra ingrediënt. Kunnen de kinderen 
met een blinddoek proeven wat er in het water zit? En welk water vinden ze het lekkerst? 
Je kunt na afloop kinderen ook zelf hun eigen water laten maken. 


