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Jezus die in protte wûnders.  Wûnders wiene tekens
om sjen te litten dat Jezus wirklik Gods Soan is.  It 
earste wûnder barde op in houliksfeest.  Der ûntstie
in probleem. Der wie net genôch wyn foar elkenien.
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Jezus rekke de hân fan 'e sike frou oan. Yn in 
momint wie se wer goed. Se stie op om Jezus
en de learlingen te tsjinjen.

De feinten wiene
fernuvere.  Jezus hie
wetter yn wyn feroare. 
Allinnich God koe sokke
wûnders dwaan.

"Folje dizze potten mei wetter," sei
Jezus.  "Wetter?" hja meie hawwe
frege.  Ja, wetter wie wat Jezus frege.

Jezus die oare wûnders.  Op in 
jûn gongen Hy en syn learlingen
nei Petrus syn hûs. Piter syn
skoanmem wie tige siik mei koarts.

Jezus sei doe tsjin
in tsjinstfeint om út
ien grutte pot te
nimmen en de man 
dy't ferantwurdlik
wie foar it feest it 
priuwe te litten.  It 
wetter wie no wyn! 
Goeie wyn! 
De bêste wyn!

Maria, de mem fan Jezus, fertelde Him oer it 
probleem, en fertelde doe de tsjinstfeinten 
om te dwaan wat Jezus gebean hie.
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Efter de mannichte besochten fjouwer manlju
har freon oan Jezus te helpen. Mar se koene
net tichtby komme.  Wat koene se dwaan?

Se waarden hiel en 
skjin doe't Jezus 
har genêzen.

Jezus, Gods Soan, koe helpe.  Jezus hat holpen. 
Allegearre dy't by Him kamen, waarden genêzen. 
Minsken dy't op krukken troch it libben sleepten
koene no rinne en drave en springe.

Manlju en froulju dy't ûnrêstich wiene mei demoanen
stiene foar
Jezus.  Hy
gebea de 
demoanen har
te ferlitten. 
Doe't de 
demoanen
hearden, 
waarden
eangstige, 
ûngelokkige
minsken kalm
en bliid.

Der kamen oaren, 
dy't mei melaatsheid 
makke waerden. 

It like de hiele stêd
dy jûns by de doar
gear. Sike minsken
kamen - blyn, dôf, 
stom, kreupel. 
Sels minsken mei
demoanen dy't yn
har wennen, kamen
by Jezus oer. 
Koe Hy
safolle helpe?
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It ein

"Wês stil," gebea Jezus de weagen. Daliks wie
de see kalm. "Wat is dit foar in man?" Syn
learlingen flústerden. Sels de wyn en see 
hearre Him. Se leauden dat Jezus de 
Soan fan God wie, om't syn
wûnders syn gloarje
sjen lieten. De 
learlingen wisten it 
net, mar se soene

sjen dat Jezus noch
gruttere wûnders dien
doe't er God tsjinne
ûnder minsken.

Jezus seach dat de fjouwer
freonen leauwe hiene. 
Hy sei tsjin de sike: 
"Jo sûnden binne ferjûn. 
Nim dyn bêd op en
rinne." De man kaam
oerein, goed en
sterk. Jezus
hie him genêzen.

De wûnders fan Jezus

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Mattéus 8-9   Markus 1-2, 4
Lukas 4, 8    Johannes 2

“De yngong fan Jo Wurden jout ljocht.” 
Psalm 119:130

Koart dêrnei siet Jezus yn
in boat mei de learlingen. 
In skriklike stoarm sloech
de see op. Jezus wie yn
'e sliep. De skriklike
learlingen makken Him 
wekker. "Hear, rêd
ús," rôpen se. 
"Wy omkomme!"

Troch de sike op it dak fan it 
hûs te dragen, hellen de fjouwer
trouwe freonen it dak
útinoar en lieten him del. 
No wie hy ticht by Jezus.
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Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús prachtige God dy't ús
makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, dy't Hy sûnde neamt. 
De straf foar sûnde is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy

stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te stjerren oan in 
krús en wurde straft foar jo sûnden.  Doe kaam Jezus wer ta 
libben en gie nei hûs nei de himel!  As jo yn Jezus leauwe en
Him freegje om jo sûnden te ferjaan, sil Hy it dwaan!  Hy sil
komme en libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar altyd.

As jo leauwe dat dit de wierheid is, sis dit dan tsjin God:
Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en waard in man om te

stjerren foar myn sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat ik no nij libben kin 
hawwe, en op in dei gean om foar altyd by Jo te wêzen.  Help 
my om Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God!  Johannes 3:16 21 22
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