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Jezus deed vele wonderen.  Wonderen waren 
tekenen om te laten zien dat Jezus echt de Zoon 
van God is.  Het eerste wonder vond plaats op een 
bruiloftsfeest.  Er was een probleem.  Er was niet  
genoeg wijn voor iedereen.



Maria, de moeder van Jezus, vertelde het aan 
Jezus en zei toen tegen de dienaren dat ze precies 
moesten doen wat Jezus tegen hen zou zeggen.



�Vul deze kruiken met water,� zei 
Jezus.  �Water?� vroegen ze verbaasd.  
Ja, Jezus vroeg om water.



Jezus zei tegen een dienaar dat hij het water uit 
één van de kruiken moest 
halen, en dat hij het 
moest geven aan de 
man die het feest 
georganiseerd had.  
Het water was nu 
wijn geworden!  
Heerlijke wijn!  
De allerbeste 
wijn!



De dienaren waren verbaasd.  
Jezus had water in wijn 
veranderd.  Alleen God 
kon zulke wonderen 
doen.



Jezus deed nog meer wonderen.  Op een avond ging 
Hij met Zijn discipelen naar het huis van Petrus.  

De schoonmoeder van Petrus was 
heel ziek en ze had koorts.



Jezus raakte de hand van de zieke vrouw aan.  Op 
dat moment was ze weer beter.  Ze stond op en 
begon voor Jezus en de discipelen te zorgen.



Het leek wel of de hele stad zich die avond voor de 
deur verzamelde. Blinden, 
doven, stommen, 
kreupelen, zelfs 
mensen die boze 
geesten in zich 
hadden, kwamen 
naar Jezus toe.  
Zou Hij zoveel 
mensen kunnen 
helpen?



Jezus, de Zoon van God, kon helpen.  En dat deed 
Hij ook.  Iedereen die bij Hem kwam, werd 
genezen.  Mensen die hun hele leven met krukken 
hadden gelopen, konden nu lopen en springen.



Anderen, die lelijk 
waren geworden 
door melaatsheid, 
kwamen ook.



Zij werden weer
schoon en heel toen 
Jezus hen genas.



Mannen en vrouwen die boze geesten in zich hadden, 
stonden voor 
Jezus.  Hij 
gebood de 
geesten hen 
te verlaten.  
En terwijl de 
geesten 
gehoorzaamden, 
werden bange, 
ongelukkige 
mensen kalm 
en gelukkig.



Er waren vier mannen die hun vriend bij Jezus 
probeerden te brengen, maar het was zo druk dat 
ze niet dichtbij konden komen. Wat konden ze 
doen?



De vier trouwe vrienden droegen 
de zieke man het dak van het huis op, 

en maakten een gat in het  
dak waardoor ze hem naar 
beneden lieten zakken.  Nu 

was hij dichtbij 
Jezus.



Jezus zag dat 
de vier vrienden 
geloof hadden.  
Hij zei tegen de 
zieke man: �Uw 
zonden zijn 
vergeven.  Pak 
uw matras op en 
wandel.� De man 
stond op, 
gezond en sterk.  
Jezus had hem 
genezen.



Kort daarna was Jezus in een boot met de 
discipelen.  Een woeste storm 

zette op.  Jezus sliep.  De 
bange discipelen maakten

Hem wakker.  �Heer, 
red ons,� riepen ze uit.  
�We vergaan!�



�Kalm, wees rustig,� zei Jezus tegen de golven.  De 
zee was meteen stil en kalm.  �Wie is deze man?�
fluisterden de discipelen.  Zelfs de wind en de zee 
gehoorzaamden Hem.  Ze geloofden dat 
Jezus de Zoon van God was omdat 
Zijn wonderen Zijn glorie 
lieten zien.  De 
discipelen wisten het 
niet, maar ze zouden 
Jezus nog grotere 
wonderen zien doen 
terwijl Hij tussen de 
mensen God diende.



�De Wonderen van Jezus�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in

Matthëus 8-9, Marcus 1-2, Marcus 4, 
Lucas 4, Lucas 8, Johannes 2

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


