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PUZzEl
Tiener

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 21?

- De 29 antwoorden

- De vraag met de vindplaats

Je puzzel insturen vóór: 

6 januari 2017

25

Boekenbonnen gingen naar: 

Imke Nederlof, Nunspeet; Linette Dannenberg, 

Rijssen; Corrie Herweijer, Dirksland; Anna 

Haase, Kampen.

Nog even en dan breekt voor jullie de kerstvakantie weer aan. Je kijkt er vast wel naar uit. Lekker even 

niet naar school. We wensen je een fijne vakantie toe en bovenal gezegende kerstdagen. In deze puzzel 

worden 29 woorden gevraagd die te vinden zijn in Mattheüs 1 en 2 en Lukas 1 en 2. Als je alle antwoor-

den gevonden hebt vormen de eerste letters daarvan een vraag. Waar staat deze vraag in de Bijbel? 

Puzzel #21

1. ……..........…. als Maria, Zijn moeder, met Jozef 

 ondertrouwd was.

2. En ……..........…. hij deze dingen in de zin had

3. David, den zoon van ……..........….

4. En Salomon gewon ……..........….

5. Hetwelk ……..........…. , overgezet zijnde, God met ons

6. En haar niet wilde openbaarlijk 

te ……..........…. maken

7. Opdat ik ook kome en ……..........….  aanbidde

8. En vertrok naar ……..........….

9. Herodes nu, dit ……..........…. hebbende

10. ……..........…. gij Bethlehem, gij land van Juda

11. En hen naar ……..........…. zendende

12. Sta ……..........…. , en neem tot u het Kindeken en 

Zijn moeder

13. Een stem is in ……..........….   gehoord

14. De ……..........…. des Heeren verschijnt Jozef in den 

droom

15. Nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd 

……..........….

16. En Hij zal velen der ……..........…. Israëls bekeren

17. Tot een maagd, die ……..........…. was met een man

18. En heilig is Zijn ……..........….

19. Johannes ……..........…. zijn naam

20. ……..........…. een verlossing van onze vijanden

21. En werd gesterkt in den ……..........….

22. Naar Judea, tot de stad ……..........….

23. En zij baarde haar ……..........…. Zoon

24. Simeon; en deze mens was ……..........…. en 

godvrezend

25. En als de ouders het Kindeken ……..........…. 

inbrachten

26. Deze wordt gezet tot een val en ……..........….

27. En het geschiedde, na ……..........…. dagen

28. ……..........…. zij verstonden het woord niet

29. En Jezus ……..........…. toe in wijsheid

bedankt en tot 
ziens!

De tienerpagina’s worden vernieuwd. Dit betekent ook dat deze puzzel-rubriek verdwijnt. We danken iedereen hartelijk die mee heeft gedaan in de afgelopen jaren. We hopen dat God ook dit werk heeft gebruikt tot beke-ring en geloof. Blijf Daniël lezen.


