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Dwars
4. Ons moet nie gou wees om dit te doen nie.  (9)

6. 'n Gelowige was sÃ³ is moet bly wees omdat hy
aansien by God het.  (3)

8. Twyfel en jou is hierdie ding in die see wat deur
die wind aangejaag word.  (7)

9. Wie nie luister nie, kyk hierna in 'n spieÃ«l en
vergeet wat hy gesien het.  (5)

10. Doen dit in die wet en dit sal jou vry maak.  (7)

15. Ware godsdiens is om hulle by te staan in
moeilike omstandighede.  (11)

17. Deurstaan dit en jy ontvang die lewe as
oorwinningsprys.  (5)

18. Julle moet bly wees as dit oor julle kom, want
dan kan jy volhard.  (11)

20. Ons moet nie gou wees om dit te doen nie.  (5)

22. Sonde wat ryp word loop hierop uit.  (4)

23. God het dit geskep.  (10)

Af
1. Jakobus skryf aan soveel stamme.  (6)

2. So beskryf Jakobus sy verhouding met Jesus.
(7)

3. Hierdie geskenk kom van bo.  (9)

5. Ons is deur die woord van waatheid hierheen
gebring.  (4)

7. Niemand mag sÃª dat hy deur Hom versoek
word nie.  (3)

9. SÃ³ moet die mens bid en nie twyfel nie.  (7)

11. 'n Gelowige was sÃ³ is moet bly wees omdat hy
gering voor God is.  (3)

12. As jy dit kortkom, kan jy dit van God bid.  (7)

13. Elkeen moet gewillig wees om dit te doen.  (7)

14. Ryksom vergaan soos hierdie plant.  (8)

16. Begeerdes wat bevrug word, bring dit voort.  (5)

19. Doen dit met vuilheid en ongeregtigheid.  (6)

21. 'n Goedsdienstige mens moet hom in toom hou.
(4)


