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Serie: van kribbe naar kruis 
3: Jezus’ wonderen 

 

Bijbel 
Johannes 2, Lukas 7, Mattheus 8, Markus 6 en Johannes 9 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus en Zijn wonderen’:  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-3-jezus-wonderen 
 

Bijbelse vertelling 
- De Bijbelse geschiedenis van ‘water in wijn veranderd’ en  
‘de jongeling van Nain opgewekt’ kun je vinden in  
‘Kijk en Luister deel 2 van Laura Zwoferink, ISBN:  
9789033120862 
 

 

 

 
 

 

                   
- De geschiedenis van ‘de vijf broden en twee 
vissen’ kun je ook vinden in een Bijbelleesboekje  
van Ditteke den Haan: ‘Wonderen van de Heere  
Jezus 1’  

 

 

Bijbeltekst 
Johannes 20:31a en eventueel b 
(a)Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods 
(b) en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam.  
 
Psalm 77:15a 

Gij zijt die God, Die wonder doet. 
 
Kies welke tekst je wilt leren en gebruik de leerondersteuning in de vorm van pictogrammen 
en gebaren die je op de website vindt (categorie Bijbelteksten). 
 

Psalmvers 
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt denken aan: Psalm 9:1, Psalm 5:1, Psalm 23:1, 

Psalm 81:11, Gebed des Heeren:5 Een Psalmkaart met uitleg (ook in kleurplaat) kun je 
vinden op www.bijbelsopvoeden.nl (categorie Psalmversjes). 

 

Bijbellied 
1. Jezus wandelt door de straten 
Jezus wandelt door de straten 

 

- Je vindt de Bijbelse geschiedenis van  
‘de vijf broden en twee vissen’ in ‘Kijk en Luister 
deel 1 van Laura Zwoferink’ ISBN: 9789033119699 
Uitg. Den Hertog, 
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Er staan mensen om Hem heen 
Er zijn blinden, kreup’len, zieken 
En Hij helpt ze één voor één 
Tekst: Annemarie van Houdt, bewerking C. Kramp 
Bron: Ook uit de mond der kind’ren 
Dit lied heeft drie coupletten en geeft in het derde couplet ook aan dat de Heere Jezus door 

deze wonderen laat zien dat Hij echt de Zoon van God is Die naar deze aarde is gekomen. 
 
2. Storm op zee 
De golven, wild en groot, zij stormden op ons aan, 
ons scheepje was in nood, maar wij zijn niet vergaan.  
Tekst: Hanna Lam, muziek: Wim ter Burg 
Er zijn 3 eenvoudige coupletten van dit lied te vinden in dl 2 van ‘alles wordt nieuw’ lied 17 
van Hanna Lam 
 
3. Och ligt Gij Heer’ en slaapt 
Och ligt Gij Heer’ en slaapt in deze zware stonde. 
Terwijl Gij ruste raapt, zo zinken wij te gronde.  
Tekst: Jacobus Revius, Harmonisatie: Henk C. de Gelder 
Dit lied met 7 coupletten kun je vinden in ‘Sions zalen’ lied 42 
 
 

Kijktafel  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-3-jezus-wonderen-2/ 

   
- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond . 
- Knip vijf verschillende kleuren repen karton zodat je de ondergrond bedekt (per dag van 
het Bijbelrooster een andere kleur). 

- Dag 1: Bruiloft Kana - Teken twee vaten of kruiken of print de tekening uit die je kunt 
vinden op www.bijbelsopvoeden.nl in de categorie Bijbelteksten bij Johannes 2. Laat 
de kruik met water blauw kleuren en het vat waarvan het water veranderd is in wijn, 

rood. Plak het geheel op een duploblokje en zet er een poppetje bij.  
- Dag 2: Opwekking jongeling Naïn - Zet een poppetje (volwassene) neer en een kleiner 

poppetje (kind). 
- Dag 3: Storm op zee - Vouw van papier een klein bootje en zet deze op de blauwe 

ondergrond. Evt. kun je van blauw papier nog wat golven uitknippen en deze ervoor 
zetten. 

- Dag 4: Wonderbare spijziging - Zet een klein mandje neer en leg daar twee visjes en 
vijf broodjes in (je kunt deze ook tekenen en uitknippen óf bijv. uit een reclamefolder 
knippen). 

- Dag 5: Blinde wordt ziende - Maak van duplo/lego of andere blokken een poort en 
laat er een poppetje naast zitten, met zijn arm al ‘bedelend’.  
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- Leg een kaartje in het midden waarop je de tekst schrijft die je wilt aanleren.  
 

Verwerking 
1. De weg van kribbe naar kruis  
Je kunt dit weekthema los gebruiken, maar ook als derde onderwerp in de serie ‘Van kribbe 
naar kruis’. Om Jezus’ weg van kribbe naar kruis voor je kinderen inzichtelijk te maken en 
mee te wandelen, vind je op de website een overzicht dat je kunt printen en ophangen en 
met je kinderen kunt gebruiken. Je kunt elke week het kader met de voetstappen vullen 

door een kleurplaat erop te plakken of zelf een tekening erin te maken. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-0-overzichtsplaat/ 

 
2. Vijf broden en twee vissen 

 
- Neem een A-4 papier en laat daar vijf broden en twee visjes op 
tekenen of plakken uit een reclamefolder. Laat er om heen met 
stift of verf heel veel stippen zetten. (5000 mensen hebben 
gegeten) Stippen zetten kan bijvoorbeeld met een wattenstaafje 

of iets dergelijks. 
- Bespreek hoe groot het wonder was dat zoveel mensen daarvan 
eten konden en dat er zelfs nog over was.  
 
3. Kubus 

 
- Print alle vijf de kleurplaatjes bij dit thema uit (zie hieronder). 
- Zoek een vierkant doosje, bijvoorbeeld een theedoosje of twee theedoosjes van 40 zakjes 

op elkaar geplakt. Je kunt het doosje verven of per zijkant beplakken met de kleuren die je in 
de kijktafel gebruikt.  
- Per dag kun je de kleurplaat erop plakken en op het zesde vlak de Bijbeltekst die je leert. 
- Bedenk of je de kubus op wil hangen (bijvoorbeeld aan een lamp boven de tafel). Maak dan 
een touwtje vast aan het doosje. In het bestand ‘verwerkingskaarten Jezus’ wonderen’(in de 

categorie Peuters) vind je onderstaande kleurplaten in het vierkant. 
 

Bijbehorende kleurplaten 
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