
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene informatie bij de -16 Handreiking Bijbelstudie ‘Wonderen’ 
 

Als we alleen kijken naar de wonderen op zich, is het gevaar groot dat we de Heere Jezus als een 

soort wonderdoener gaan zien. Houd goed in gedachten wat het doel van de wonderen van de 

Heere Jezus is. F.J. Pop schrijft: ‘Het N.T. spreekt liever van tekenen dan van wonderen. Het woord 

teken heeft veel meer het vermogen heen te wijzen naar de zaak, die zich in het teken wel even 

vertoont, maar zeker niet met het teken samenvalt; de be-teken-de zaak is altijd groter dan het 

teken.’# In Joh. 20:31 staat: ‘Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, 

de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.’  

 

P. Cammeraat schrijft: ‘De wonderen worden ‘tekenen’ genoemd. Het zijn bewijstekens. Zij 

bewijzen dat de Heere Jezus God is en dat in Hem het Koninkrijk van God gekomen is. Het zijn de 

zichtbare tekenen van het heil. Zij begeleiden de hoorbare verkondiging van het heil.’1 

 

In Joh. 2 wordt het eerste wonder van de Heere Jezus beschreven. Het is mogelijk dat Hij daarvoor 

ook al wonderen gedaan heeft buiten Galilea, maar daarover zegt de Bijbel niets. Nadat de Heere 

Jezus begonnen was met prediken, gebruikte hij pas wonderen als tekenen bij het Woord. De 

wonderen zijn bedoeld om de leer die Hij verkondigde te bezegelen. 

 

Er staat in Joh. 2:11 dat de discipelen in Hem geloofden. Dit deden ze al eerder (zie Joh. 1:41), maar 

ze werden door het wonder in hun geloof versterkt. De wonderen zijn niet de grond of inhoud van 

het geloof. Het ware geloof rust op Gods beloften. Evenals de prediking willen de wonderen de 

mensen ervan overtuigen, dat het Koninkrijk van God nabij is en dat daarom bekering absoluut 

noodzakelijk is. De Koning van het komende Rijk verricht de wonderen. De wonderen verkondigen 

dat Jezus de Messias is en hoe Hij Messias is. Zijn Naam is niet voor niets ‘Wonderlijk’ (Jes. 9:5). 

Steeds wijzen de wonderen heen naar hoe het in het Koninkrijk der hemelen zal zijn. 

 

Christus is nog steeds Dezelfde. J. Douma schrijft: ‘Het vernemen van Zijn woorden en daden moet 

bij ons deze vrucht afwerpen, dat wij door het geloof Zijn heerlijkheid aanschouwen en Hem 

aanbidden.’# ‘Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard’ (Ps. 47:3 berijmd). 
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 Leren en leven (P. Cammeraat), zie l iteratuurlijst. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schets 1 – Overvloed 

 

A. Doel 

 

1. Betekenis benoemen. De wonderen van de Heere Jezus zijn tekenen. Ze vormen geen doel in 

zichzelf, maar wijzen heen naar de ‘betekende zaak’. Met de wonderen zet Hij Zijn woorden 

kracht bij, ze zijn bedoeld als illustratie. God gebruikt de wonderen ter ondersteuning van de 

prediking. Bij het wonder van de verandering van water in wijn laat de Heere Jezus zien dat Hij 

God is, en alle macht heeft. Ook wijst dit wonder heen naar de overvloed die er zal zijn op de 

nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.  

2. Actualiteit aangeven. Op aarde is er vaak nog veel verdriet en armoede. In de hemel niet meer, 

daar is een overvloed aan blijdschap. De Heere Jezus heeft ook vandaag nog alle macht in de 

hemel en op de aarde. 

3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Het water dat bedoeld was voor ceremoniële 

reiniging wordt veranderd in wijn. Het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. Hij 

(be)toont Zijn macht, maar ook Zijn barmhartigheid en genade door Zijn lijden en sterven.  

 

B. Achtergrondinformatie 

 

Gods Zoon 

Johannes beschrijft in zijn evangelie slechts zeven wonderen. Al die wonderen hebben hetzelfde 

doel. De Heere Jezus laat zien dat Hij Zelf Gods Zoon is, de Messias. Bij dit wonder is dat goed 

zichtbaar. Hij doet en zegt niets. Enkel en alleen omdat Hij het wil, verandert water in wijn. Hij 

schept wijn uit water.  

  

De wil van de Vader 

Maria gaat naar de Heere Jezus om te zeggen dat er geen wijn meer is. Hierop zegt de Heere Jezus: 

‘Vrouw, wat heb Ik met u te doen?’ Letterlijk staat er: ‘Vrouw, wat is  tussen U en mij?’ Hij wijst haar 

hiermee terecht. ‘Vrouw’ was in die tijd de gewone naam voor ‘moeder’. Het gaat er hier niet om 

dat de Heere Jezus kortaf is tegen Zijn moeder. Wel laat de Heere Jezus zien dat haar moederlijk 

gezag hierbij niet moest gelden, maar Zijn goddelijk beroep. Maria verdraagt zachtmoedig de 

scherpe terechtwijzing van de Heere Jezus. Zij blijft geloven dat haar Zoon het gebrek aan wijn zal 

verhelpen. 

 

Water wordt wijn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijn is het symbool voor de vreugde die de Heere geeft. Denk bijvoorbeeld aan Jes. 55:1: ‘O alle gij 

dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt 

zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.’ Wijn was in de tijd van de Bijbel een volksdrank. Er zat 

minder alcohol in dan nu. Het water vertegenwoordigt de reinigingsgebruiken uit het Oude 

Verbond (Lev. 12). De Joden hadden zelf, naast de reinigingswetten die God opgedragen had, ook 

nog allemaal reinigingswetten bedacht. De wijn is een teken van het Nieuwe Verbond. Daarom 

wijst dit teken heen naar Jezus’ offer op Golgotha. Matthew Henry schrijft: ‘Zo kwam Christus om 

de genade van het Evangelie te brengen die als wijn is, in de plaats van de schaduwen der wet, die 

als water waren’.2  

 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Joh. 2:1-12  

 Geloofsbelijdenis: HC zondag 45 vr. & antw. 118, NGB artikel 2 

 Literatuur:  

Statenvertaling met kanttekeningen 

Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 3 – Uitgeverij Kok, Kampen  

Drs. J. Douma – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis 

(N.T.) – Uitgeverij W.D. Meinema, Delft 

Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 2 – Uitgeverij De 

Banier, Utrecht 

Ds. F.J. Pop – Bijbelse woorden en hun geheim – Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 

(Online) Studiebijbel 

 

C. Suggesties voor de avondinvulling 

 

Om te zingen: 

 Psalm 31:15 

 Psalm 145:4 

 

Alternatieve startopdrachten 

- Neem een krantenartikel mee waarin iemand vertelt over een wonder (wonderlijk gespaard 

bij verkeersongeval, wonderlijke genezing e.d.). Vraag wat het wonder in dit artikel is en 

                                                 
2
 Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament (M.Henry), zi e l iteratuurlijst.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waarom dit gebeurd zou zijn. Trek daarna de lijn door naar de wonderen van Christus. Laat 

nu al merken dat de wonderen van de Heere Jezus  tekenen zijn. 

- Deel briefjes uit en laat iedereen in één zin opschrijven wat hij een wonder vindt of waar hij 

aan denkt bij een wonder. Lees de briefjes om de beurt voor. Aan het einde van de avond 

kun je hier op terugkomen: waarom deed de Heere Jezus wonderen? 
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Niveau 1  Niveau 2 

Bijbel  

Joh. 2:1-12 

 

Vragen  

1. Wie zijn er uitgenodigd op de bruiloft?  

2. Waarom gaat Maria naar de Heere Jezus toe? 

3. Welke twee opdrachten geeft de Heere 

Jezus?  

 

Bijbel  

Joh. 2:1-12 

 

Vragen 

1. Waarvoor had men watervaten nodig?  

2. Wat is de reactie van de hofmeester als hij 

de wijn proeft? 

3. Wat betekent het dat Jezus ‘Zijn heerlijkheid 

heeft geopenbaard’? 

Keuzevragen 

Keuzevragen: startopdracht, vraag 1, 2, 3, 5 

Stellingen: b en c 

Casus ‘De beste tijd’ 

Opdracht ‘Een wonder?’ 

Collage 

Keuzevragen 

Keuzevragen: startopdracht, vraag 2, 3, 4, 6 

Stellingen: a, b, c  

Casus ‘Klopt dit wel?’ en ‘De beste tijd’. 

Opdracht ‘Een wonder?’ 

 

 

D. Antwoorden en suggesties 

 

Startopdracht Wonderlijk 

Geef de jongeren de gelegenheid om de tabel eerst zelf in te vullen. Probeer in de bespreking door 

te vragen: waarom vind je dit wel of geen wonder? Is er verschil met deze wonderen en de 

wonderen van de Heere Jezus? Hoe? 
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Vragen 

1. De watervaten staan er ‘naar de reiniging der Joden’. In Mark. 7:3 staat wat dit betekent: de 

Farizeeën en Joden wassen eerst hun handen, voor ze gaan eten. Behalve de door God 

voorgeschreven ceremoniële wassingen hebben de Joden veel andere wassingen ingevoerd.  

 

2. Om te kunnen doen wat Hij zegt, moeten we eerst weten wat God van ons vraagt. De Heere 

spreekt tot ons door Zijn Woord. Hij wil dat we in Hem geloven. Misschien wordt er in de groep 

opgemerkt dat we zelf niet in staat zijn om te doen wat Hij zegt. Dat is zo, maar dit is geen 

excuus. De opdracht is om in Hem te geloven. Betrek hierbij het Doopformulier. De Heere God 

belooft dat Hij ons alles wil geven waar het ons aan ontbreekt. Maar Hij eist ook dat we naar 

Zijn stem luisteren! Vraag en antwoord 91 van de Heidelbergse Catechismus geven als 

antwoord dat we goede werken moeten doen, ‘uit een waar geloof, naar de wet van God, tot 

Zijn eer’. Maak het persoonlijk: doe jij wat de Heere vraagt? 

 

3. Door het gebed kunnen we nu naar de Heere Jezus gaan. Probeer door te vragen: doe je dit 

ook? Merk je dan ook dat Hij er is?  

 

4. We mogen met ‘al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft’ naar de Heere Jezus gaan. 

Geestelijke nooddruft is alles wat onze ziel aangaat; bijvoorbeeld bidden om geloof en om de 

uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Lichamelijke nooddruft is alles wat voor ons levensonderhoud 

nodig is, wat ons lichaam en onze geest nodig hebben voor dit leven; denk aan voedsel en 

gezondheid. ‘De Heere Jezus laat door Zijn eerste wonder zien dat Hij voor ons wil zorgen. Hij 

wil dat wij Hem al onze nood en ons gebrek te kennen geven en geloven dat Hij daarin kan en 

zal voorzien. De wijze waarop Hij dat doet, kunnen we met een gerust hart aan Hem overlaten’ 

(P. Cammeraat). 

 

5. a. Water werd veranderd in wijn. 

b. In vers 11 staat: ‘En heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard’. De Heere Jezus laat zien dat Hij God 

is. Hij heeft alle macht. In het laatste gedeelte van de schets worden nog enkele dingen 

genoemd waar dit wonder naar toe wijst. Het wonder wijst naar het offer van Christus op 

Golgotha. Ook laat de Heere Jezus zien hoe het in Zijn Koninkrijk is: daar is overvloed van 

blijdschap.  

 

6. a. De ‘bruiloft’ van Adam en Eva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. De bruiloft van het Lam. 

c. In Openb. 19:7 staat: ‘Zijn vrouw heeft zichzelf bereid’. Zijn vrouw, dat is de Kerk.  

d. We worden allemaal geroepen tot de bruiloft van het Lam. Hoe? Door het Woord. We 

worden een bruiloftsgast als we in Hem geloven. Betrek hierbij ook de gelijkenis van de wijze en 

dwaze meisjes (Matt. 25:1-13). Zijn wij bereid als Hij komt?  

 

Casus ‘Klopt dit wel?’ 

Betrek hierbij Luk. 7:34: ‘De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: 

Ziedaar, een Mens Die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren.’ De 

wettische mensen ergeren zich en begrijpen niet dat de Heere Jezus Zijn heilswerk op een bruiloft 

begint. Maar Christus bewees hier dat Hij ook de God van de natuur is. ‘Het vernemen van Zijn 

woorden en daden moet bij ons deze vrucht afwerpen, dat wij door het geloof Zijn heerlijkheid 

aanschouwen en Hem aanbidden’ (J. Douma). 

 

Stellingen  
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a. Bedenk hierbij dat er op een bruiloft heel veel drinken nodig was. In het Oosten duurde een 

bruiloft gewoonlijk zeven dagen.  

b. Waarschijnlijk denkt iedereen dit wel eens: als ik het maar eens zag, dan… We zien echter 

dat de mensen in de tijd van de Heere Jezus niet allemaal geloofden, ook al zagen ze Zijn 

wonderen. In artikel 2 van de NGB staat dat God gekend wordt door de schepping, 

onderhouding en regering van de wereld en ook door Zijn Woord. De wonderen zijn 

geschreven ‘opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam’ (Joh. 20:31). 

c. Bij wonderen denken we vaak aan iets bijzonders. De wonderen van de Heere Jezus zijn dat 

ook, maar verwijzen altijd naar andere dingen. Vandaag gebeuren er ook wonderen. Alleen 

al het feit dat we leven is een wonder! Noem dingen die heel normaal lijken, maar eigenlijk 

wonderen zijn.  

 

Casus ‘De beste tijd’ 

a. Ze bedoelt dat ze straks naar de hemel gaat, waar het echt de beste tijd is! 

b. Wat is voor jou de beste tijd? Is dat hier op aarde? Of is dat straks? Het leven van nu is 

beslissend voor je eeuwige toekomst (Gal. 6:8). Niet tijdens je sterven, maar tijdens je leven 

valt de beslissing over eeuwig leven of eeuwige dood. Maak het persoonlijk!  

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
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Collage 
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Maak groepjes waarin de jongeren aan de slag kunnen. Het wonder uit deze geschiedenis kan 

centraal staan, maar ook iets wat voor jongeren persoonlijk een wonder is (denk aan de 

startopdracht). Eventueel kunnen de afbeeldingen die opgeplakt worden, voorzien worden van een 

korte tekst met uitleg.  

 

E. Extra voorbereiding 

Voor de leidinggevenden: 

 Geef de jongeren een week van te voren opdracht om een krantenartikel mee te nemen, of 

neem zelf krantenartikelen mee.  

Meenemen: 

 Stiften en papier voor de startopdracht.  

 Memoblaadjes en pennen. 

 Stevige papieren (bijvoorbeeld van een A3 tekenblok), tijdschriften en lijm (voor de collage). 
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