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RUIT 83 

GEBRUIK DIE 1983-VERTALING 

 

AF 

2 Legio Markus 5:9 Sy naam, want hulle is baie. 

4 Muf Hosea 7:9 Efraim het só geraak, soos ou brood 

5 Neste Matteus 8:20 / Lukas 

9:58 

Jesus sê dat jakkalse het gate en voëls dít het, maar die Seun van die mens het nie 

eens 'n rusplek vir sy kop nie 

6 Aram 1 Konings 11:25   Reson was vyandig teen Israel solank Salomo geleef het en hy het Israel verafsku. 

7 Toeklap Amos 3:5 Dít sal ‘n wip nie doen as hy nie iets gevang het nie 

8 Omar Genesis 36:15, ‘n Stamhoof uit Esau se nageslag. 

10 Helse Matteus 5:22 Wie sy broer uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met só ‘n vuur 

11 Oewer Lukas 5:3 Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om 

dit 'n entjie hiervandaan af weg te stoot. 

15 Harpe 2 Kronieke 9:11 Gebruik jenewerhout vir die liere en hierdie instrumente van die musikante. Die 

gelyke daarvan is tevore nie in Juda gesien nie 

18 Uitswem Handelinge 27:42 Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak, sodat niemand van hulle 

dít dalk kon doen en ontsnap nie. 

19 Maste Jesaja 33:23 Slap toue van die vyand se skepe kan dít nie regophou nie, sê Jesaja 
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21 Kleioond Levitikus 11:35 Breek hierdie gaarmaakplek af as ‘n dooie diertjie daarin val, want nou is dit onrein 

22 Honde Lukas 16:21 Hulle het aan die swere van Lasarus gelek. 

23 Neute Genesis 43:11 Deel van Israel se geskenk vir die onbekende man: 'n bietjie balsem, 'n bietjie 

heuning, gom, hars, en... 

24 Drif Esegiël 38:19   Deur Esegiël sê die Here só, in gloeiende gramskap: daardie dag sal daar ’n groot 

aardbewing kom in die land Israel. 

25 Ou Genesis 37:19   Broers sê vir mekaar: "Kyk, daar kom hierdie tipe  dromer aan. 

28 Net Spreuke 1:17   ‘n Voël wat dít sien wat vir hom gespan is, vlieg nie daarin vas nie, 

29 As Levitikus 4:12 Waar dít weggegooi word moet die res van die sondeoffer verbrand word 

30 Molle Levitikus 11:29 Volop diertjies in die veld – maar onrein vir julle! 

31 Granaatsap Hooglied 8:2 Drankie vir Salomo se groot liefde 

36 Uil Psalm 102:7 Die Psalmis voel so verlate soos hierdie voël tussen die murasies 

37 Skede Johannes 18:11 Jesus sê vir Petrus om die swaard hierin terug te sit. 

38 Skal 2 Kronieke 29:28 Die geluid van die trompette met die heringebruikneming van die tempel 

40 Eilandjie Handelinge 27:16 Kauda (‘n plek in die see) 

41 Ada Genesis 4:19 Een van Lameg se vrouens 

42 Knal Openbaring 6:1 Geluid wat die woorde “Gaan uit!” maak as die seel oopgemaak word 

45 Pasga Hebreërs 11:28 Moses het, omdat hy geglo het, dít ingestel en bloed aan die deurkosyne gesmeer 

46 Lelie Hooglied 2:2 "Soos hierdie blom tussen dorings, so is my liefling tussen die meisies." 

47 Pens Deuteronomium  18:3 Saam met die blad en die kakebene, kan die priester aanspraak maak op hierdie deel 

van die offer 

50 Vatkans Efesiërs 4:27 Moet dit nie aan die duiwel gee nie 

51 Mummie Jesaja 22:18 Jesaja moet aan Sebna sê dat die Here hom styf sal toerol soos mens dít toerol 

53 Riete Eksodus 2:3 Sy het die seuntjie in 'n biesiemandjie neergelê en dit hiertussen aan die kant van 

die Nyl gesit. 

55 Appel Joël 1:12 een van die bome in die boord wat verdor het. Daar het 'n einde gekom aan die 

vreugde van die mense. 

57 Snaar Psalms 11:2 Kyk, die goddeloses span hulle boë, en hulle lê aan met die pyl hierop; hulle staan 

reg om uit die donker die opregtes van hart te tref, sing Dawid. 

58 Prei Numeri 11:5 Die volk onthou hierdie dis as hulle moeg word vir die manna 

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

62 Oop Psalm 118:19 Sing saam: As die tempelpoort só is, wil ek ingaan en die Here loof. 

64 Pur Ester 9:24 Die Aramese woord vir “lot” – wat moes bepaal op watter dag die Jode uitgeroei 

moes word. 

DWARS 

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

3 Amp Numeri 8:25 Leviet, as jy 50 is, moet jy dít neerlê en nie verder dien nie 

5 Naald Matteus 19:24 / Markus 

10:25 / Lukas 18:25 

Dit is makliker vir 'n kameel om deur hierdie oog te kom as vir 'n ryke om in die 

koninkryk van God te kom 

9 Jehu 1 Konings 16:7 Hierdie profeet moes die oordeel oor Baesa aankondig 

12 Room Genesis 45:18 Die farao sê dat die familie van Josef hierdie deel van die land kan geniet 

13 Egte Daniel 10:1 Hierdie tipe openbaring aan Daniel kan nie vals wees nie 

14 Feessaal Matteus 22:10 Hierdie plek was vol goeie en slegte bruilofsgaste 

15 Halwe 2 Kronieke 3:9 Die goue spykers van die tempel het bietjie meer as 'n soveel kilogram geweeg 

16 Maker Psalms 149:2 'n Ander woord vir "Skepper" in Psalm 149. 

17 Oupa 2 Samuel 9:7 Dawid gee aan Mefiboset die grond van hierdie familielid  

20 Rue Josua 23:13   Loop ‘n ander pad, en weet dat die Here julle God hierdie nasies nie verder sal 

verdryf voor julle uit nie. Hulle sal vir julle strikke en wippe word, swepe hierop 

en skerp dorings in julle oë. 

21 Kwart Openbaring 6:8 Die vaal perd het mag oor só 'n deel van die aarde om die mense dood te maak 

met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die 

aarde. 

22 Hap Jesaja 9:11 Die Arameërs en Filistyne het Israel met een hiervan verslint 

25 Opse Lukas 20:47 Skrifgeleerdes doen dit met gebede – vir die skyn. 

26 Sesde Genesis 30:19 Sebulon is die soveelste seun van Jakob. 

27 Beentering Hosea 5:12 Die Here is soos hierdie siekte vir Juda 

32 Snoet Spreuke 11:22 'n Wysheid: Die skoonheid van 'n vrou sonder oordeel is soos 'n goue ring aan 

hierdie deel van 'n vark. 

33 Aflek Jesaja 49:23 Konings sal dit doen met die stof aan jou skoene, sê Jesaja. 

34 Rowe Job 7:5 Dít, stof, wurms en barste is op Job se liggaam 

35 Smart 1 Samuel 1:16 Moet tog nie dink sy is 'n slegte vrou nie. Dis hieroor en leed dat sy so lank bly 

praat het. 
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39 Fanatieke Galasiërs 1:14 Só ‘n yweraar was Paulus vir die oorgelewerde leer van sy voorvaders 

43 Geeerd 1 Kronieke 29:28 ‘n Wyse van respek om terug te dink aan Dawid as hy pas gesterf het 

44 Aangaap Jesaja 14:16 ‘n Manier waarop die mense die blink môrester sal aankyk. 

48 Evangelis Handelinge 21:8 Die diens wat Filippus, met vier dogters, gedoen het. 

49 Vlot Jesaja 32:4 Wanneer die koning kom wat reg regeer, sal die hakkelaars só praat 

52 Aanbidders Johannes 4:23 Mevrou, hulle sal die Vader deur die Gees in waarheid aanbid 

54 Lou Openbaring 3:16 Omdat jy só is, gaan ek jou uit my mond spoeg! 

56 Diamant Esegiël 3:9 Die Here maak Esegiël se kop so hard soos hierdie edelsteen 

59 Elnaam 1 Kronieke 11:46 Twee van sy seuns was van Dawid se dapper manne 

60 Peil Jesaja 40:13 Wie kan dít met die Gees van die Here doen, wie kan sy raadgewer wees? 

62 Oudag Rut 4:15 Mag Boas vir Naomi vreugde bring en haar in hierdie tyd van haar lewe versorg 

63 Rype Job 5:26 Elifas sê dat Job op hierdie ouderdom die graf sal binnegaan 

65 Gebakte Lukas 24:42 Sulke vis het die opgestane Jesus geëet 

66 Klipmes Eksodus 4:25 Sippora besny haar seun hiermee 

67 Mier Spreuke 6:6 Gaan kyk na hierdie insek, luiaard! 

 


