
Vragen kerkbodepuzzel juli-augustus  
 
Alle antwoorden zijn te vinden in het bijbelboek Mattheüs 

 

1. Al de geslachten dan, van Abraham tot ……, zijn veertien 

2. Toen Jozef hoorde dat ….. koning was, vreesde hij hij om heen te gaan 

3. ….. nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de …. des ….. 

4. Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen ….. nabij gekomen 

5. Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal ….. zijn door het gericht 

6. Maar Ik zeg …..: Hebt ….. vijanden lief 

7. Alzo een …… goede boom brengt voort goede vruchten 

8. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet …… 

9. Wees welgemoed, ……! uw geloof heeft u behouden 

10. die volstandig zal blijven tot het …..., die zal zalig worden 

11. wie tegen den …… zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden 

12. ….. de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, …. het wordt onvruchtbaar 

13. Die het goede zaad zaait, …… de Zoon des mensen 

14. Wie verheerlijkten den God Israëls? 

15. hoe lang zal ….. u nog verdragen 

16. Als het avond …… is, zegt …..: Schoon weder; want de hemel is rood 

17. ……des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood 

18. Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des …… …… worden 

19. Mijn huis zal …… huis des gebeds genaamd worden 

20. God is niet ….. God der doden, maar der levenden 

21. Hier zal niet een …… op den anderen …… gelaten worden 

22. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen ……. 

 

Nog een extra puzzel 
  
1. De … des Heeren, die maakt rijk. Spreuken 5 – 15 
2. Daarna kwam … in Egypte. Psalmen 100 – 120 
3. … nu had een bloedvriend van haar man. Ruth 
4. Toen zeide Lea: Er komt hoop! En zij noemde zijn naam … Genesis 25 – 35 
5. Zou Hij naar de grootheid Zijner macht met mij …? Job 20 – 30 
6. … ons o God onzes heils! Psalmen 70 – 90 
7. Die den vijgenboom bewaart, zal Zijn vrucht … Spreuken 20 – 30 
8. … nu was honderd en twintig jaren oud als hij stierf; Zijn oog  

was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. Deuteronomium 30 – 40 
9. Ik ben Dezelfde; Ik ben de …, ook ben Ik de Laatste. Jesaja 40 – 50 
10. Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, …  

brood der smarten. Psalmen 120 – 140 
11. Onzes Verlossers … is Heere der Heirscharen. Jesaja 40 – 50 
12. Hoort en … ter ore, verheft u niet. Jeremia 10 – 20 
13. Toen werden tezamen vermaald het … , leem, koper,  

zilver en goud. Daniël 1 – 10 
14. Ziet, Ik zend Mijn … Maleachi 
15. Waarom worden wij geacht als beesten, en zijn onrein in …  

ogen? Job 10 – 20 



16. En dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende en …  
van het kwaad. Job 1 – 10 

17. Een waarachtige getuige zal niet …  Spreuken 10 – 20 
18. De Heere heeft het woord gezonden in Jakob, en  

het is gevallen in … Jesaja 5 – 15 
19. En ik zal het in … verkondigen. Psalmen 60 – 80 
20. Mijn … ! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga? Ruth. 

 
Oplossing is te vinden in de Onberijmde Psalm 20 – 50. 
 
Oplossingen inzenden vóór D.V. woensdag 26 augustus aan: 
Puzzelrubriek, Ir. J. Nijsingstraat 4, 7715 PE Punthorst. 
 
Het mailadres is: puzzelrubriek@hhgnieuwleusen.nl 
Graag uw naam en adres bij de oplossing vermelden. 
 

 

mailto:puzzelrubriek@hhgnieuwleusen.nl

