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PUZzEl
Tiener

Puzzel #19

Je puzzel kun je 
opsturen naar:
Tienerpagina +12

Merellaan 346

2903 GM Capelle 

aan den IJssel

Niet vergeten:
-  Naam van degene die 

jouw puzzels nakijkt 

links op de envelop

-  Retourenvelop met 

postzegel

-  Eigen naam achter op 

de envelop

Wat moet je insturen 
van  puzzel 18?

- De antwoorden op de 16 

vragen. 

Je puzzel insturen vóór: 

29 november 2016

25

Mailen kan natuurlijk ook: 
Kijk op jbgg.nl/daniel

Boekenbonnen gingen naar: 

Jorrinde Slingerland, Kapelle; 

Berthilde van den Top, Werkendam.

Bij de onderstaande opdracht zijn de antwoorden 

te vinden in 1 Koningen 6 tot en met 1 Koningen 8. 

Gebruik hiervoor de Bijbel met uitleg, als je die hebt.

1. In welk jaar bouwt Salamo de tempel?

2. Op welke berg wordt de tempel gebouwd?

3. Waarom wordt de ark, de ark van het verbond genoemd?

4a. Hoe heten de twee koperen pilaren die werden opgesteld 

bij de ingang van het heiligdom?

4b. Wat is de betekenis van de namen van de pilaren? 

5. Met welk feest viel de inwijding van de tempel samen? 

In de onderstaande opdracht worden gedeelten van 

psalmverzen weergegeven die gaan over het ingaan en 

zijn in Gods huis. Zoek uit welk gedeelte van het psalm-

vers, bij welke psalm hoort. 

Psalm 122:1 /Psalm 23:3 / Psalm 116:11 / Psalm 26:8 / Psalm 55:8

1.  Zodat ik in het heilig huis des Heeren, een lange 

reeks van dagen, blijf verkeren. 

2. Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

3. En samen naar Gods huis mocht wand’len. 

4. Ik zal met vreugd in ’t huis des Heeren gaan, 

5. Hoe lief heb ik uw woning 

In het figuur worden voorwerpen uit de tempel weergegeven.

Benoem de 5 namen van de voorwerpen uit de tempel. 

Bij Mariette  en Diederik werd er een zoontje, 

Marc, geboren, een broertje voor Sophie.

Wij wensen jullie Gods zegen toe in de opvoeding!


