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Dwars
7. Die horings stel hierdie mense voor.  (11)

9. Uitroep as die laaste klip van die tempel op sy
plek gesit is.  (4)

10. Hy staan regs van die hoëpriester.  (5)

12. Troetelnaam wat die Here vir Sion het.  (8)

14. Soveel horings het Sagaria gesien.  (4)

16. Maak dit van die silwer en goud wat jy van die
ballinge kry.  (5)

18. Hierop is daar sewe oë.  (4)

20. Plant waar die ruiter op die bruin perd was.  (5)

21. Een van die kleure van die perde wat Sagaria
eerste gesien het.  (3)

22. As die volk dít doen sal die Here weer by hulle
wees.  (6)

24. Sagaria sien twee hiervan in die vyfde gesig.  (8)

25. Sagaria sien dit in die sewende gesig.  (12)

27. Die "hoed" van die hoëpriester.  (7)

Af
1. Die elfde maand.  (5)

2. Die proester wat Sagaria gesien het.  (5)

3. Met die derde gesig het die man hierdie ding in
sy hand gehad.  (7)

4. Sagaria sien dit in sy sesde gesig.  (7)

5. Koning van Babel in die tyd van Sagaria.  (6)

6. Die Here se emosie oor Jerusalem.  (13)

8. Kleur van die perde wat Suid gaan.  (7)

11. Hy het ongestraf gebly.  (4)



Sagaria 1 - 7
Dr Hennie van Wyk

Af
13. Sagaria sien dit in sy vyfde gesig.  (9)

15. Die Here bring hom bring na die hoëpriester.  (4)

16. Hiervan is die berge gemaak waar die vier perde
uitkom.  (5)

17. In hierdie maand praat die Here met Sagaria die
eerste keer.  (6)

19. Soveel jaar rus die toorn van die Here op die
volk.  (8)

21. Hier sal die mens oor en weer na mekaar roep.
(7)

22. Die kleur van die eerste perd wat Sagaria gesien
het.  (5)

23. Die mandjie hoort hier.  (5)

26. Sagaria se oupa.  (4)


