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Dwars
2. Die hemel waag God is  (7)

5. Hier was nie plek vir Josef en Maria nie.  (7)

8. Die tipe tydingt van die engel vir die
skaapwagters het.  (5)

11. Dit moes met die eerste seun gebeur volgns die
wet.  (10)

12. Josef se verloofde.  (5)

13. Soveel jaar was die profetes tetroud  (4)

14. Dit doen die skaapwagters as hulle teruggaan
(4)

17. Jesus word hierin toegedraai  (5)

20. Emosie van Maria as sy na Jesus soek.  (4)

22. Hiervandaan het 'n groot menigte engele gekom.
(5)
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25. Keiser in Rome  (8)

27. Jesus is bestem tot dit van baie in Israel  (3)

30. Jesus se ouers het jaarliks hierheen gegaan.  (8)

31. Hierin lê Jesus.  (4)

32. Jesus was so oud toe Hy saamgegaan het
Jerusalem toe.  (6)

33. Simeon het uitgesien na hierdie volk se
Verlosser.  (6)

38. Goewerneur van Sirië.  (8)

39. Jesus sit tussen hulle , luister en vra uit.  (9)

43. Die profetes praat met almal wat uitgesien het
na hierdie stad se verlossing.  (9)

44. Josef wat uit sy negeslag.  (5)

45. So noem Lukas die Kind wat gebore is.  (14)

Af
1. Die reaksie van die mense op dit wat die

skaapwagters gesê het.  (10)

3. Jesus is bestem tot dit van baie in Israel  (10)

4. Betlehem was in hierdie provinsie  (5)

6. die Naam wat die Kindjie kry as Hy besny word.
(5)

7. Hy is gebore!  (9)

9. Die tipe blydskap wat vir die volk bestem is.  (5)

10. Jesus sou vir hulle verligting bring.  (6)

15. Dit het op ag dae met die Kindjie gebeur.  (5)

16. Jesus se ouers het gedink Hy was hier - maar
Hy was in die tempel.  (13)

18. Hulle het in die oop veld gebly.  (12)

19. Hier kry Simeon vir Josef en Maria.  (6)

21. Die keiser beveel dat dit gedoen moet word  (12)

23. Boodskapper van die Here.  (5)

24. Die pa van die profetes  (6)

26. Die profetes  (4)

27. Dit het die profetes gereeld gedoen  (3)

28. So het Jesus gegroei  (12)

29. Só loop die skaapwagters Betlehem toe.  (7)

34. Hy was getrou aan die wet en vroom.  (6)

35. So het Jesus gegroei  (10)

36. So voel God teenoor die mense.  (8)

37. Tuisdorp van Josef.  (7)

40. Dit doen die skaapwagters as hulle teruggaan
(4)

41. Dit bring die geboorte van Jesus op aarde.  (5)

42. Dit het die profetes gereeld gedoen  (3)


