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Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?Wat heb je nodig?    
• Drie poppen:    
o De bruid Lydia en bruidegom Ruben.

(Maak een sluier van vitrage.) 
o Levi, de bediende (met een witte 

schort of zakdoek voor.)
• Een grote emmer (put) en een kleine 

emmer aan een touw
• Stenen vaten, (vazen, bloempot in de 

vorm van een vat.) 
• Een kan, met daarin rood vloeipapier 

of een klodder rode verf
• Een glas.  
• Versier de poppenkast met vlaggetjes.
• Zet de vaten in de poppenkast. Je kunt 

als decor ook de afbeelding van het 
speelblad gebruiken; Vergroot het blad 
en kleur de vaten. 
 

    

PoppenkastPoppenkastPoppenkastPoppenkast    

    
(Pop)Lydia komt zingend op. Ze vertelt de kinderen waarom ze zo blij is.
gaat trouwen! Ja… met de l
Lydia vertellen waarom hij zo bijzonder is…
uit het dorp Kana mogen komen. Dat wordt een groot feest! Lydia vraagt de 
kinderen wie er wel eens op een bruiloft is geweest. Laat enkele kinderen 
vertellen over een bruiloft. Hoe lang duurde de
bruiloft veel langer zal duren. Wel een week! Zullen we Ruben er eens bij 
roepen? Ruben komt op
lief schatteke van mij. Ik kom er aan. Praat over de bru
zullen dragen, wat ze gaan eten
gaan zingend af: 
Ruben:  Ik ben de bruidegom
Samen: Wij gaan samen trouwen en de vlaggen hangen uit.
Ruben:  Ik ben de bruidegom.
Samen: Wij gaan samen trouwen en dat is een goed besluit. 
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Versier de poppenkast met vlaggetjes. 
Zet de vaten in de poppenkast. Je kunt 

afbeelding van het 
gebruiken; Vergroot het blad 

Lydia komt zingend op. Ze vertelt de kinderen waarom ze zo blij is.
met de leukste kanjer van het hele dorp

waarom hij zo bijzonder is… Alle familie, vrienden
uit het dorp Kana mogen komen. Dat wordt een groot feest! Lydia vraagt de 
kinderen wie er wel eens op een bruiloft is geweest. Laat enkele kinderen 
vertellen over een bruiloft. Hoe lang duurde de bruiloft? Lydia vertelt dat haar 
bruiloft veel langer zal duren. Wel een week! Zullen we Ruben er eens bij 
roepen? Ruben komt op, terwijl hij allerlei lieve koosnaampjes roept, bijv. Ja,

van mij. Ik kom er aan. Praat over de bruiloft, de kleren die ze 
zullen dragen, wat ze gaan eten, etc. en laat de kinderen mee fantaseren. Ze 

Ik ben de bruidegom. Lydia: Ik ben de bruid. 
ij gaan samen trouwen en de vlaggen hangen uit. 

Ik ben de bruidegom. Lydia: Ik ben de bruid. 
ij gaan samen trouwen en dat is een goed besluit.  

Lydia komt zingend op. Ze vertelt de kinderen waarom ze zo blij is. Ze 
eukste kanjer van het hele dorp: Ruben. Laat 

, vrienden en mensen 
uit het dorp Kana mogen komen. Dat wordt een groot feest! Lydia vraagt de 
kinderen wie er wel eens op een bruiloft is geweest. Laat enkele kinderen 

bruiloft? Lydia vertelt dat haar 
bruiloft veel langer zal duren. Wel een week! Zullen we Ruben er eens bij 

snaampjes roept, bijv. Ja, 
iloft, de kleren die ze 

etc. en laat de kinderen mee fantaseren. Ze 
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Plaats (een decor met) de vaten.

De bediende komt op. H
wat is het druk! Er zijn zoveel gasten. Het feest duurt nu al een paar dagen. 
mag de lekkerste hapjes serveren. 
de gasten breng. En weet je wat
heerlijke wijn! 
Maar o, nu is er iets ergs 
bruidegom. Hij mag het niet 
je nu feestvieren zonder wijn? En het feest is nog lang niet voorbij. Hoe moet 
het nu verder? Net kwam 
Jezus. En weet je wat H
vaten vullen met water. J
geen water laten drinken? Zijn moeder kwam al eerder bij ons en ze zei: Wat 
Hij ook tegen je zegt, dat moet je doen. Wat zouden jullie nu doen? Toen ik 
naar Jezus keek zag ik dat Hij het echt meende. Ja, zij
vriendelijk aan, zijn gezicht straalde. Ik voelde dat hij ons 
ons niet voor de gek houdt
moet doen. Kijk, ik heb mijn emmer 
halen. (De bediende laat 
touw naar beneden zakken, in een 

poppenkast staat. Vraag of iemand wil helpen

Trek de emmer met water omhoog. De bediende pakt een kan,
helper om het water uit de emmer
Levi! De bediende laat weten dat ze hem in de keuken
gaat af, en komt even later weer op
wat Jezus zegt wat ik met het water in de vate
dit glas gieten en naar de leider van het feest brengen. Hij moet proeven of 
het lekker is. Zal ik het doen? Roep de leider van het feest erbij. Levi giet het 
water uit de kan in het glas. Laat de leider drinken van de wijn. H
geworden (door het rode vloeipapier of de verf die je van tevoren in de lege 
kan hebt gedaan is het water nu gekleurd.) 

roept: Dit is de lekkerste wijn die ik ooit heb geproe
aller-lekkerste wijn voor het laatst 
bruidegom brengen! Wat een wonder h
stoppen, heeft Jezus van water wijn 
www.bijbelidee.nl 
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de vaten. 

Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd en 
veel gasten. Het feest duurt nu al een paar dagen. 

mag de lekkerste hapjes serveren. De kok kookt heerlijke maaltijden, die ik bij 
de gasten breng. En weet je wat er gedronken wordt? Limonade? Mis… nee, 

ergs gebeurd. Zullen jullie het niet verklappen aan de 
egom. Hij mag het niet weten. (fluister:) De wijn is op. Ja,

je nu feestvieren zonder wijn? En het feest is nog lang niet voorbij. Hoe moet 
het nu verder? Net kwam één van de gasten bij ons in de keuken. Hij heet 

Hij zei wat we moeten doen? We moeten alle lege 
vaten vullen met water. Ja echt: WATER. (verbaasd:) Ik kan de gasten toch 
geen water laten drinken? Zijn moeder kwam al eerder bij ons en ze zei: Wat 
Hij ook tegen je zegt, dat moet je doen. Wat zouden jullie nu doen? Toen ik 
naar Jezus keek zag ik dat Hij het echt meende. Ja, zijn ogen keken me zo 
vriendelijk aan, zijn gezicht straalde. Ik voelde dat hij ons echt 

houdt. Ik vind het wel raar, maar toch voel 
moet doen. Kijk, ik heb mijn emmer al bij me zodat ik het water uit de put ka

De bediende laat een kleine emmer, buiten de poppenkas

naar beneden zakken, in een grote emmer wate

Vraag of iemand wil helpen bij het vullen van de emmer

Trek de emmer met water omhoog. De bediende pakt een kan,
uit de emmer in de kan te gieten. Er wordt geroepen

Levi! De bediende laat weten dat ze hem in de keuken nodig hebben
gaat af, en komt even later weer op met een glas. Niet te geloven, 
wat Jezus zegt wat ik met het water in de vaten moeten doen? Ik moet het in 
dit glas gieten en naar de leider van het feest brengen. Hij moet proeven of 
het lekker is. Zal ik het doen? Roep de leider van het feest erbij. Levi giet het 
water uit de kan in het glas. Laat de leider drinken van de wijn. H

door het rode vloeipapier of de verf die je van tevoren in de lege 

kan hebt gedaan is het water nu gekleurd.) Wow! Wat een wonder! De leider 
it is de lekkerste wijn die ik ooit heb geproefd. De bruidegom heeft de 

voor het laatst bewaard. Ik ga meteen deze 
Wat een wonder hè, toen we dachten dat het feest

zus van water wijn gemaakt.     
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ij zei wat we moeten doen? We moeten alle lege 
Ik kan de gasten toch 

geen water laten drinken? Zijn moeder kwam al eerder bij ons en ze zei: Wat 
Hij ook tegen je zegt, dat moet je doen. Wat zouden jullie nu doen? Toen ik 
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In Kana is een bruiloftsfeest. 

Als het feest in volle gang is, 

raakt de wijn op. 

Wat verdrietig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je het antwoord gevonden? Wat moest je doen met de letters?

Ja, omdraaien, en je leest: ……………………………………………………..

Zo kan Jezus verdriet omdraaien in blijdschap.

Fijn he, dat maakt je leven pas echt tot een feest!                       

In Kana is een bruiloftsfeest.  

ls het feest in volle gang is,  

raakt de wijn op.  

 

 

 

Jezus is ook op het feest.  

Weet je wat Hij doet? 

Probeer maar eens uit te zoeken

wat er staat geschreven op de vaten.

Heb je het antwoord gevonden? Wat moest je doen met de letters?

Ja, omdraaien, en je leest: ……………………………………………………..

Zo kan Jezus verdriet omdraaien in blijdschap. 

Fijn he, dat maakt je leven pas echt tot een feest!                            

Probeer maar eens uit te zoeken 

wat er staat geschreven op de vaten. 

Heb je het antwoord gevonden? Wat moest je doen met de letters? 

Ja, omdraaien, en je leest: …………………………………………………….. 
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