
Jesus verander water in wyn – Johannes 2:1-12 
Kleingroepmateriaal 23 tot 29 Februarie 2020 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families 

RUS 
1. Vertel vir mekaar van julle ervaring van familie-troues. Wat was goed? Wat was 
verrassend? Wat het nie so goed gewerk nie? Beperk die tyd. Een storie per persoon! 

2. Raak stil in gebed met hierdie woord van God: “Die Here die Almagtige gaan ’n feesmaal 
gereed maak vir al die volke, ’n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en 
geurige wyn.”  (Jes 25:6) 

HOOR 
3. Lees die verhaal van Jesus wat water in wyn verander in Johannes 2:1-12. 

4. Wat tref jou? 

5. Hoekom het Maria verantwoordelik gevoel om die gebrek aan wyn aan Jesus uit te wys? 

6. Hoekom antwoord Jesus dat sy tyd nog nie gekom het nie? (vgl Joh 4:34-38; 5:19,30) 

7. Hoekom gebruik Jesus die 6 klipkanne wat vir die reiniging van die Joodse gaste met hulle 
aankoms by die bruilof gebruik is (Mark 7:3-4)? 

8. Waarom maak Jesus so baie wyn? (vgl Jes 25:6) 

9. Hoekom noem Johannes die wonder ‘n wonderteken? 

LEEF 
10. “Dit is vir my ongelooflik dat Jesus ’n wonderteken doen sonder vertoon of 
aanstellerigheid. Hy toon sy heerlikheid, versterk die geloof van sy dissipels, maar oordonder 
nie die hoofkelner of die bruidegom met sy mag nie. Dít is die voorbeeld wat ‘n mens ook 
graag sal wil navolg – doen wat jy kan doen, met die gawes wat die Here jou gee, sonder om 
die aandag op jouself te vestig, en ander in die skadu te stel. Dit is die tipe deernis wat ons 
moet wys in ons uitreik en betrokke raak met mense. Om te help sonder dat ons in die 
sentrum kom en, by wyse van spreke, die bruilof oorneem.” (Prontuit die Waarheid) 

Hoe kan julle met deernis optree teen mense rondom julle sonder om die aandag op 
julleself te fokus? Wees prakties. 

11. Ons vier Nagmaal volgende Sondag saam met Bloemendal VGK. Die kinders bly die hele 
diens in die kerk sodat die kategete ook die erediens kan bywoon. Julle kan julle kinders 
voorberei met hierdie bydrae op die webtuiste: 
https://www.ngkerksomerstrand.co.za/dokumente/pdf/Nagmaal%20Kinders%20Somerstra
nd%20Gemeente%20-%20web.pdf 


