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Puzzel #18

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 gevonden tekst

Je puzzel insturen vóór: 

15 november 2016

25

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

Boekenbonnen gingen naar: 

Anne van den Berg, ‘s Gravenpolder; 

Marjon de Deugd, Krimpen aan den 

IJssel; Jorrinde Slingerland, Kapelle; 

Marcus Knulst, Ridderkerk 

Beste puzzelaars,

Hoogmoed komt voor de 

val. We moeten dat altijd 

maar bedenken als we on-

recht zien of als ons onrecht 

wordt aangedaan. De Heere 

zal het recht handhaven. 

Dit zie je ook terug in de 

Bijbelboeken Esther en 

Daniël. De hoogmoed van 

Haman wordt zijn dood en 

ook het onrecht dat Daniël 

wordt aangedaan, wordt 

bestraft met de dood.

Zoek in het betreffende Bijbelboek 

op of onderstaande beweringen waar 

zijn of niet. Schrijf de gevonden letters 

achter elkaar op, zodat er een tekst 

ontstaat die je terug kunt vinden in de 

Psalmen 

25

  waar niet waar

Eshter:  
Ahasveros regeerde over meer dan 200 landschappen L H

Esther betekent in het Hebreeuws Hadassa                    IJ I

Esther was de dochter van Abigail V J

Mordechai was de vader van Esther A E

Haman maakte een galg van 60 ellen hoog  S R

Haman wilde Esther ophangen aan de galg M N

Mordechai boog niet voor Haman E O

Ahasveros gebood dat elke man overheer in zijn huis zou zijn D K

Ahasveros wilde niet dat er een nieuw koningin zou komen A E

Esther werd de nieuwe koningin omdat zij het meest versierd was P R

Toen Esther koningin werd vertelde ze dat ze een Jodin was W T

Esther vroeg de koning om genade voor haar gehele volk D F

De brieven van Haman werden verzegeld met de ring van Esther U E

De huisvrouw van Haman heet Zeres Z M

Pur betekent ‘lot’ EN OU

Daniel: 
Nebukadnezars kleinzoon heet Belsazar E A

Daniel droomde, de koning moest hem dat uitleggen L N

Daniel betekent; God is mijn Rechter V N

De vrienden van Daniel zijn; Sadrach, Beltsazar en Abed nego I E 

De Heere had deze vier mensen veel wijsheid en verstand gegeven R T

Het getal vier speelt een belangrijke rol in deze geschiedenis H G

De koning maakt Daniel tot heerser over het ganse land Babel O A

Het beeld in de droom was geheel van goud A O  

In het dal van Achor staat een vurige oven R G

In de oven waren vier mannen te zien T Z

Nebukadnezar bekeert zich tot God K G

Nebukadnezar leeft zeven jaar als een slaaf U E

Met een pen werd er geschreven; Mene, Mene, Tekel, Upharsin P N

God beschermt Daniel in de leeuwenkuil E O

Daniel had veel voorspoed in het koninkrijk van Darius N T


