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PUZzEl
Tiener

Puzzel #20

Je puzzel kun je opsturen naar:
Tienerpagina +12

Merellaan 346

2903 GM Capelle 

aan den IJssel

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

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 20?

-  De juiste combinaties van 

cijfers & letters;

- De 10 ontbrekende woorden;

- De oplossing van de puzzel.

Je puzzel insturen vóór: 

13 december 2016
25

Boekenbonnen gingen naar: 

Barbera Dieleman, Goes; Hanneke van der 

Esch, Sprang-Capelle; Jannieke Francke, 

Zoutelande; Arinde Korpershoek, Middelharnis; 

Joanne Loedeman, Nunspeet; Marita Maljaars, 

Rotterdam; Elles Ottema, Tholen; Harmen 

Ouwehand, Katwijk; Corline Verschuure, 

Kruiningen; Judith Versprille, Kruiningen

Maria! Een gewoon meisje dat zo’n bijzondere en grote taak kreeg. Zij mocht de moe-

der van de Heere Jezus zijn. In deze tijd staan we daar steeds weer opnieuw bij stil. 

Maria wist dat haar Kind haar Zaligmaker zou zijn. Weet jij al dat Hij ook kwam om jou 

zalig te maken?

Wat moet je doen?

-  Combineer de cijfers met de letters. Waar 

staat welke tekst in de Bijbel?

- Vul de ontbrekende woorden in.

-  Geef deze woorden alle 10 een plekje in 

het puzzelfiguur. Dat past maar op één 

manier! Tip: Begin bij de langste woorden. 

Nog een tip: de ‘ij’ is in de puzzel 1 letter.

-  De letters in de gearceerde vakjes vormen 

nog een woord.

1. Matth. 1:16 A. Om beschreven te worden met Maria, 

zijn ondertrouwde vrouw, welke ………….. 

was.

2. Markus 6:3 B. Deze allen waren ……………….. volhar-

dende in het bidden en smeken, met de 

vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, 

en met Zijn broederen.

3. Lukas 2:5 C. Tot een maagd, die ………………….. was met 

een man, wiens naam was Jozef, uit den 

huize Davids; en de naam der maagd was 

Maria.

4. Matth 12:46 D. Is deze niet de timmerman, de zoon 

van Maria, en de broeder van Jakobus en 

Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn 

zusters niet hier bij ons? En zij werden aan 

Hem ………………. .

5. Lukas 2:48 E. En als er wijn …………….., zeide de moeder 

van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.

6. Lukas 1:27 F. En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, 

Zijn …………… en broeders stonden buiten, 

zoekende Hem te spreken.

7. Lukas 1:30 G. En zij, Hem ziende, werden ……………..; en 

Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom 

hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en 

ik hebben U met angst gezocht.

8. Joh. 19:26 H. En Jakob gewon Jozef, den man van 

Maria, uit welke …….. is Jezus, gezegd 

Christus.

9. Joh. 2:3 I. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den 

…………, dien Hij liefhad, daarbij staande, 

zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw 

zoon.

10. Hand. 1:14 J. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, 

Maria, want gij hebt …….. bij God gevonden.


