
 

  



 

 

Kleur de lettergrepen op de vissen. Geef de lettergrepen die een woord maken dezelfde kleur. Welke woorden zijn het? Schrijf ze op de lijnen: 

o In  _______  _______  is een bruiloftsfeest! Wat jammer, de wijn raakt op. Gelukkig  verandert  Jezus    _______  _______ in wijn! Johannes 2:1-1 

 

o De discipelen hebben de hele nacht niets gevangen. Jezus zegt: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vissen te vangen.’ Ze doen wat Jezus zegt en 

de netten zijn vol met    _______  _______   Lucas 5:1-11   

 

o Vier mannen brengen hun  _______  _______  ______ vriend naar Jezus. Er staan veel mensen voor de deur, ze kunnen niet naar binnen. Ze klimmen op het dak, 

en laten hun vriend door het dak naar beneden zakken. Jezus zegt: ‘Pak je bed op en wandel!’ Dan kan de man weer ______  _______!  Lucas 5:17-26 

 

o Een melaatse man komt bij Jezus. Hij valt op zijn knieën en smeekt: ‘Als U het wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus  steekt zijn hand uit, raakt hem aan en zegt: 

‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdwijnt zijn ________  ________   _________, zijn huid is weer gezond! Marcus 1:40-42 

 

o De discipelen varen in een boot. Jezus slaapt. Het stormt, de golven komen in het schip. De discipelen roepen bang: ‘Jezus wordt wakker! Straks verdrinken 

we nog!’ Jezus zegt: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Ik ben toch bij jullie?’ Jezus spreekt tegen de wind en de golven: ‘  _______  _______  _______’ De wind gaat 

liggen en het wordt stil op het meer.  De discipelen zeggen tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch? Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Hem!’ Marcus 4:35-41 

 

o De mensen luisteren naar Jezus. Het wordt laat. Wat moeten ze eten? Er zijn maar vijf  _______  _______  en  twee vissen. Jezus dankt ervoor en deelt het eten. 

Het is genoeg voor  _______  _______  _______ mensen! Marcus 6:31-44 

 

o Zacheüs is een tollenaar. Hij wil Jezus graag zien maar de mensen staan ervoor. Daarom klimt hij in een ________  ________   _________  Jezus komt dichterbij  

en Hij zegt: ‘Kom vlug naar beneden, Ik wil vandaag bij jou op bezoek komen!’ Als Jezus in zijn huis komt, schaamt Zacheüs zich. Hij zegt: ‘Al mijn bezit is niet 

van mij. Ik geef de helft terug aan de armen. Zacheüs mag opnieuw beginnen. Jezus is nu zijn Vriend en Hij maakt Zacheüs van binnen blij. Lucas 19:1-10 

 

o De broer van Martha en Maria is gestorven, wat zijn ze verdrietig! Jezus zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het _______  _______’ Jezus komt bij het graf en roept: 

‘________  ________   _________   kom naar buiten.’ De dode komt tevoorschijn, hij leeft! Wat een wonder! Johannes 11:1-44 

Welke lettergrepen blijven over? Schrijf dit woord op; Jezus zegt: Ik ben gekomen om je leven en  _________   __________   __________ te geven. (Johannes 10:10)   

Al die wonderen laten zien hoe Jezus dat doet; Hij geeft altijd meer dan genoeg! Jezus wil jou ook helpen. Dat is een wonder! 

 

 



 

 

Kleur de lettergrepen op de vissen. Geef de lettergrepen die een woord maken dezelfde kleur. Welke woorden zijn het? Schrijf ze op de lijnen: 

o In  _______  _______  is een bruiloftsfeest! Wat jammer, de wijn raakt op. Gelukkig  verandert  Jezus    _______  _______ in wijn! Johannes 2:1-1 

 

o De discipelen hebben de hele nacht niets gevangen. Jezus zegt: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Ze doen wat Jezus zegt en de 

netten zijn vol met    _______  _______      Lucas 5:1-11   

 

o Vier mannen brengen hun  _______  _______  ______ vriend naar Jezus. Er staan veel mensen voor de deur, ze kunnen niet naar binnen. Ze klimmen op het dak, 

en laten hun vriend door het dak naar beneden zakken. Jezus zegt: ‘Pak je bed op en wandel!’ Dan kan de man weer ______  _______!  Lucas 5:17-26 

 

o Een melaatse man komt bij Jezus. Hij valt op zijn knieën en smeekt: ‘Als U het wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus steekt zijn hand uit, raakt hem aan en zegt: 

‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdwijnt zijn ________  ________   _________ en zijn huid is gezond. Marcus 1:40-42 

 

o De discipelen varen in een boot. Jezus slaapt. Het stormt, de golven komen in het schip. De discipelen roepen bang: ‘Jezus wordt wakker! Straks verdrinken 

we nog!’ Jezus zegt: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Ik ben toch bij jullie?’ Jezus spreekt tegen de wind en de golven: ‘ _______  _______  _______’ De wind gaat 

liggen en het wordt stil op het meer. De discipelen zeggen tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch? Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Hem!’ Marcus 4:35-41 

 

o De mensen luisteren naar Jezus. Het wordt laat. Wat moeten ze eten? Er zijn maar vijf  _______  _______  en  twee vissen. Jezus dankt ervoor en deelt het eten. 

Het is genoeg voor  _______  _______  _______ mensen! Marcus 6:31-44 

 

o Zacheüs is een tollenaar. Hij wil Jezus graag zien maar de mensen staan ervoor. Daarom klimt hij in een ________  ________   _________  Jezus komt dichterbij  

en Hij zegt: ‘Kom vlug naar beneden, Ik wil vandaag bij jou op bezoek komen!’ Als Jezus in zijn huis komt, schaamt Zacheüs zich. Hij zegt: ‘Al mijn bezit is niet 

van mij. Ik geef de helft terug aan de armen. Zacheüs mag opnieuw beginnen. Jezus is nu zijn Vriend en Hij maakt Zacheüs van binnen blij. Lucas 19:1-10 

 

o De broer van Martha en Maria is gestorven, wat zijn ze verdrietig! Jezus zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het ______  ______’ Jezus komt bij het graf en roept: 

‘________  ________   _________   kom naar buiten.’ De dode komt tevoorschijn, hij leeft! Wat een wonder! Johannes 11:1-44 

Welke lettergrepen blijven over? Schrijf dit woord op; Jezus zegt: Ik ben gekomen om je leven en  _________   __________   __________ te geven.(Johannes 10:10)   

Al die wonderen laten zien hoe Jezus dat doet; Hij geeft altijd meer dan genoeg! Jezus wil jou ook helpen. Is dat geen wonder? 

 

  



 

 


