Ruit 77
1983-vertaling
Naam: _________________Gemeente: _____________________

Leidrade
AF
1

Jesus word gevra hoekom sy dissipels nie hierdie
godsdienshandeling doen nie, maar wel die fariseërs en
die volgelinge van Johannes.

2

Hierdie koning van Basan het ‘n groot bed van yster
gehad.

Teks

3

Asa trek met sy hervolmings ook soveel immigrante uit
Efraim, Menasse en Sebulon.

4

Een van die konings wat Moses doodgemaak het op
bevel van die Here

5

Abigajil ry hierin af teen die berg toe sy Dawid teekom
om vir hom en sy manne kos te gee as dankbewys.

6

Die bêreplek van die twee klippe wat Moses op Horeb
gemaak het

7

Elkeen wat die water van die lewe wil hê, kom kry dit
teen hierdie prys!

8

Uit die stam van Juda was Maresa, die vader van hierdie
vakmanne

10

Op bevel moet hierdie hemelliggaam in Ajalonlaagte
stilstaan.

11

Op hierdie ouderdom het Josef saam met sy broers vee
opgepas - en stories aangedra!

13

Hierdie is ‘n
reinigingswater

14

Hy het geweet dat sy kinders nie sy eie sou wees nie en
wou daarom nie kinders by die weduwee van sy broer
verwek nie

16

Moses moet verhoed dat die kleinvee en beeste dit naby
die berg Sinai doen

18

‘n Rigter kon nie erf nie (sy ma was ‘n prostituut) en toe
het hy na hierdie streek gevlug

20

Assirië is nie beter as No-Amon, wat deur hierdie rivier
omring word nie

21

Tirus, Sidon en die Filistyne het die Jode in hierdie land
gaan verkoop

22

Die bynaam wat Agan vir Elia gee.

24

Hierdie werkers van Tirus het die skepe verlaat en kerm
en treur omdat die Here teen die stad opgetree het.

25

Met groot vertoon het Agrippa en Bernice hierdie vertrek

noodsaaklike

bestanddeel

vir

die

binnegekom om na Paulus te luister.
26

Daar mag nie in die gemeente ophef gemaak word van
die ryk man en hierdie man moet by jou voete sit nie.

30

Jehu se pyl het Joram hiertussen getref.

32

Absalom het vir hom hierdie vaartuig gekoop om vroeg
by die stadspoort te kom.

34

‘n Mens ploeg mos nie die see met hierdie diere nie, sê
die boer.

35

Hierdie lengte van die tollenaar het gemaak dat hy nie vir
Jesus kon sien nie.

37

Abram se broer het hier gesterf terwyl sy vader nog
geleef het
DWARS

1

Die profeet sien vroue aangevlieg kom. Hulle vlerke is
so groot soos hierdie voël s’n.

9

‘n Ander woord vir “offergawe vir God” as ‘n kind aan
sy ouer iets gee

10

Die houer waaruit Jael Sisera laat drink het

12

Die stam van Merari se taak in die tent van ontmoeting
ten opsigte van die rame, dwarslatte, style, voetstukke,
ensovoorts.

13

Die profeet preek dat in God se verlossing die droë
wêreld sal juig as hulle oortrek is met hierdie blomme

15

Een van die dinge wat die stamleiers van Israel gebring
het vir Moses om te offer.

17

As jou slaaf nie vrygelaat wil word nie, steek met ‘n els
dit in sy oor, en hy is altyd joune

19

Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie hierdeur laat
verslaaf nie!

23

Die Here sê aan Job dat die bene in die seekoei se lyf
soos hierdie metaal voorwerpe is.

26

Die profeet en sy seun Sear-Jasub moet vir Agas op pad

Teks

na hierdie plek toe gaan ontmoet
27

Hierdie organe van Juda word beskryf dat dit donkerder
is as wyn.

28

Een van twee manne wat hulle teen Moses verset het
(Was hulle towenaars?)

29

Joas sal Aram verpletterend verslaan by hierdie plek

31

So diep moet die profeet wat die tempel meet, in die
water stap

33

As die Here sy volk red, sal hulle dit in die land doen
soos edelstene in ‘n kroon.

36

Die krokodil se oë is
natuurverskynsel as hy nies.

38

Konings wat drink laat nie reg geskied aan hierdie mense
nie

so

rooi

soos

hierdie

