
Ruit 112: 1983-vertaling 

 

1. AF 

N Woord Teks Leidraad 

1 PYNIG Openbaring 9:5 Die sprinkane is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, 
maar wel om dít met hulle vir vyf maande lank te doen. 

2 RAM Job 32:2 Elihu, uit sy familie, het kwaad geword omdat Job volgehou het 
dat hy reg was. 

3 SEKEM Josua 17:2 Hy was uit die stam Manasse en het ook grond gekry toe die land 
verdeel is 

4 MIERE Spreuke 30:25 Hulle is nie sterk nie, en tog sit hulle kos in die somer weg. 

5 EK Eksodus 3:14 Eerste helfte van die Naam waarmee God Hom aan Moses 
bekend maak 

6 GERWE Amos 2:13 'n Wa val vas as hy te vol hiervan gelaai is 
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N Woord Teks Leidraad 

7 MOLLE Levitikus 11:29 'n Volop diertjie wat voorkom in die veld, wat julle as onrein moet 
beskou  

9 VUL Eksodus 34:20 Breek sy nek as jy hom nie met 'n skaap wil loskoop nie 

10 MIRTE Sagaria 1:11 "Ons het die wêreld deurkruis" sê die ruiter vir die Engel van die 
Here wat tussen hierdie bome staan. 

11 HIENAS Jesaja 13:22 Hierdie aasdier sal in die paleise van Babel huil. 

12 IS Eksodus 3:14 Tweede helfte van die Naam waarmee God Hom aan Moses 
bekend maak 

13 SNAAR Psalm 11:2 Hierop lê die goddelose hulle pyl om die opregtes in die hart te 
tref 

14 LOL Spreuke 6:29 Wyse raad: jy sal nie ongestraf bly as jy dit met ‘n ander man se 
vrou doen nie 

15 SLUWE Daniël 8:25 Deur die vindingrykheid van 'n hardvogtige en slinkse koning sal 
hy slaag met hierdie tipe optrede. 

21 SUSANNA Luk 8:3 Vrou wat Jesus versorg  

23 GEKYF Spreuke 19:13 Wyse woorde: Dít van 'n vrou is soos die gedrup uit 'n dak wat lek 

24 OOS Genesis 2:14 Die Tigris loop aan hierdie kant van Assirië verby 

25 MAANDE Esegiël 39:12 Dit het sewe van hierdie tydperke geneem om Gog en sy 
weermag te begrawe. 

26 KUS Deuteronomium 1:7 Hierdie vlakte was een van die plekke waar die Israeliete moes 
gaan woon nadat hulle van Horeb weg is  

28 BEL Jeremia 50:2 Babel is ingeneem! Hierdie god is verslaan! Marduk is verskrik! 

30 MOTTE Jakobus 5:2 Jakobus sê julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal 
hierdeur opgevreet word 

32 HEUPSENUWEE Genesis 32:32 Hier het die man vir Jakob geslaan 

34 VAAL Openbaring 6:8 Hierdie kleur perd se ruiter se naam was “die dood”. 

36 GODSTAD Psalm 46:5 Oor die strome van die rivier is daar blydskap in hierdie plek 

37 FLIKKER Habakuk 3:11 Toe die spies van die Here dít doen, het die son en die maan 
gaan stilstaan 

38 SIA Esra 2:44 / Nehemia 
7:47 

'n Tempelslaaf wat teruggekeer het iot ballingskap 

39 BRUE Jeremia 51:32 Die soldate hardloop na die koning van Babel om te sê dat hierdie 
toegang beset is. 

42 MELK Spreuke 30:33 Karring dit, en kry botter, slaan iemand op die neus en daar kon 
bloed uit... 

43 HAKKELAARS Jesaja 32:4 Jesaja preek dat as die koning kom wat reg sal regeer, húlle vlot 
sal praat. 

45 SKURK 2 Samuel 16:7 Die skeldnaam wat Semei vir Dawid noem as hy loop en vloek! 

48 JUBELEND Psalm 105:43 Só het die uitverkorenes voorttrek, die volk juigend toe die Here 
sy belofte aan Abraham gestand gedoen het 

49 DIGTERS Handelinge 17:28 Kunstenaars wat beweer dat hulle van God afstam 

51 DRONKLAPPE Psalm 69:13 Dawid kla dat hulle liedjies oor hom maak! 
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N Woord Teks Leidraad 

53 TOB Rigters 11:3 Hier het Jefta 'n klomp leeglêers geskaar 

54 EER Rigters 9:9 Die olyfboom wil nie sy olie opgee nie - dit word gebruik om 
hierdie daad aan mense en gode te bewys 

56 ERENAAM Jesaja 56:5 Die Here gee dit aan die ontmandes wat sy voorskrifte hou. 

58 DWAALWEG Jakobus 5:20 Bring ‘n sondaar hiervandaan terug, en jy red hom van die dood. 

59 SER Josua 19:35 'n Vestingstad in die gebied van Naftali 

61 FEESSAAL Matteus 22:10 Hierdie plek was vol goeie en slegte bruilofsgaste 

63 STRAK 2 Konings 8:11 Elisa het vir Gasael met so 'n gesig aangekyk totdat hy verleë 
geword het. 

65 VOS Sagaria 1:8 'n Kleur van 'n perd agter die man op die bruin perd. 

67 NOBAG Numeri 32:42 Hy het Kenat verower en toe die dorp na homself vernoem 

68 SKURE Matteus 6:26 Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle 
maak nie hierin bymekaar nie 

69 OUERS 2 Korintiërs 12:14 Kinders sorg nie vir hulle nie, maar hulle sorg vir die kinders. 

70 MIKAL 1 Samuel 14:49 Saul se jongste dogter 

74 SIF 1 Konings 6:1 Die tweede maand, die maand waarin Salomo begin het om die 
tempel te bou. 

2. DWARS 

1 PERASIMBERG Jesaja 28:21 Soos by hierdie plek sal die Here Hom gereed maak om teen die 
ligsinniges op te tree, sê Jesaja  

8 KLEIVORMS 1 Konings 7:46 Hiram giet skoppe en potte hierin 

12 INSMOKKEL 2 Petrus 2:1 Die valse leraars sal dit met hulle leer doen en die Here verloën. 

15 SKAL 2 Kronieke 29:28 Die geluid van die trompette met die heringebruikneming van die 
tempel 

16 ARM Spreuke 18:23 Hierdie man pleit, maar die ryke antwoord skerp. 

17 SIN Numeri 34:4 'n Baken op die suidgrens van die land Israel. 

18 ROU Miga 3:7 Voorspellers sal hulle baarde bedek as teken van hierdie emosie 

19 WOLWE Esegiël 22:27 Esegiël noem die amptenare hierdie diere wat verskeur en die 
mense vermoor. 

20 GARSMEEL Numeri 5:12 Bestanddeel vir die offer as ‘n agterdogtige man en sy vrou kom 
offer om aan te dui of daar oortree is 

22 NUUT Josua 9:13 Só was die Gibeoniete se wynsakke toe hulle begin stap het om 
te vra of hulle tussen die Israeliete kan woon. 

23 GROEN Esegiël 18:2 Esegiël wys op die verkeerde spreekwoord van die vaders wat 
sulke druiwe eet en dan word die kinders se tande stomp'? 

27 SIMBAAL 1 Korintiërs 13:1 Sonder liefde is ek soos hierdie  musiekinstrument 

29 UITSWEM Handelinge 27:42 Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak, sodat 
niemand van hulle dít dalk so kon doen en ontsnap nie. 

31 SY Openbaring 18:12 Die sakemanne kerm omdat die vrou nie meer klere van hierdie 
materiaal by hulle koop nie 
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33 OLYF 2 Samuel 15:30 Dawid het huil-huil hierdie berg uitgeklim toe Absalom teen hom 
in opstand gekom het  

35 ELLENDELING 1 Samuel 20:30 Saul noem sy seun Jonatan só. 

38 SOA Esegiël 23:23 Oholiba het minnaars uit hierdie land 

40 VLYT Spreuke 10:4 Dit maak ryk, en wie nie sy arms uit die mou steek nie, word arm 

41 KAMERHEER Handeling 12:20 Sidon en Tirus het Blastus, wat hierdie pos beklee het, aan hulle 
kant gekry teen die koning 

44 EETSAAL Daniël 5:10 Hier het die koningin aan die koning gesê om nie bang en bleek 
te wees nie 

46 BEELDSKONE Klaagliedere 2:15 Bynaam van Jerusalem wat die mense wat haar sien, nie kan glo 
nie 

47 TAKKE Psalm 104:12 Die voëls maak neste langs die water en kwetter hier. 

50 LUGRUIM Matteus 24:27 / 
Lukas 17:24 

Die koms van Jesus sal wees soos 'n weerlig wat hierdie plek 
verlog 

52 WOESTYNDIERE Jesaja 13:21 Net hierdie diere sal ná die oordeel in Babel woon. 

55 WOORDE Matteus 6:7 Bid, maar moenie 'n stortvloed hiervan gebruik nie 

57 AANBIDDERS Johannes 4:23 Mevrou, hulle sal die Vader deur die Gees in waarheid aanbid 

60 OLYFOES Habakuk 3:17 Al sou dit ook misluk - nogtans sal ek in die Here jubel 

62 KNIEL Rigters 7:5 Die manne wat op hierdie wyse water gedrink het kon nie gaan 
saam veg nie 

64 LAMMERVANGERS Levitikus 11:13 Hierdie voël is onrein en mag nie geëet word nie 

66 ITALIAANSE  Handelinge 10:1 Kornelius was kaptein van hierdie regiment 

71 GARPAM 2 Samuel 23:9 Hier het die Filistyne bymekaar gekom om teen Dawid te veg - en 
Eleasar was 'n held. 

72 DUIWEMIS 2 Konings 6:25 ‘n Klein skeppie hiervan kos 57g silwer! 

73 AFDAK Esegiël 41:25 Voor die toegangsportaal van die tempel is hierdie 
houtkonstruksie 

75 HEKWAGTER Johannes 10:3 Hy maak vir die goeie herder die deur oop 

76 INVALIDE 2 Kronieke 36:17 Die koning het hom, saam met grysaards, jongman of meisie nie 
ontsien in die heiligdom nie 

77 BOLYF Johannes 21:7 Hierdie deel was kaal - daarom moet die dissipels eers 'n hemp 
aantrek voor hy in die water spring 

 


