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RUIT 86 

Gebruik die 1983-vertaling 

Naam: ________________________________ Gemeente ___________________ 

Sluitingsdatum: 15 Julie 2004. Stuur aan Posbus 2008, Primrose, 1416. 
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ANTWOORDBLAD 

DWARS: 

1   ___________________________  

3   ___________________________  

5   ___________________________  
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61   ___________________________  
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LEIDRADE 

DWARS: 

1  Wie hierop van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes 

3  Hulle het aan die swere van Lasarus gelek. 

5  'n Groep mense wat die dier verplig om 'n merk op hulle regterhand of op hulle 

voorkop te dra 

9  Jesus het nog ander skape, wat nie van hierdie "huis" is nie wat Hy ook moet 

lei. 

10  Die gelaatskleur van Belsasar toe hy die skrif teen die muur sien. 

11  Hosea dra die boodskap oor dat die Here haar laat boet vir al die kere dat sy 

die Baäls gedien het en haar uitgedos het hiermee en versiersels 

13  Al sou die vyeboom dít nie doen nie en daar geen druiwe aan die wingerde 

wees nie 

14  Sy sê aan die mooi man, die man wat sy liefhet, en baie aantreklik is dat hul 

bed van hierdie groen stof is 

15  Jakob sê vir Isak om só te sit dat hy wildsvleis kan eet. 

16  As Dawid se teenstanders nie genoeg kry nie, maak hulle hierdie geluid van 

honde. 

17  Elke wese het vier gesigte gehad - een was dié van hierdie voël. 

18  Een van die plekke waar Israel, toe hulle merk dat hulle in die moeilikheid is, 

vir die Filistyne gaan wegkruip het. 

20  Hosea beskryf Efraim as so 'n handelaar 

22  Tipe funksie wat Belsasar vir 1000 amptenare gee 

23  Luiheid laat die dak inval, slap hande laat die huis dít doen 

25  Een van die bome in die boord wat verdor het. Daar het 'n einde gekom aan die 

vreugde van die mense. 

27  die Einde 

28  Respekvolle manier waarop Tertullus Feliks aanspreek 

30  Gebruik dit om te bepaal dat Absalom se hare meer as twee kilogram weeg. 

31  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. 

32  Dwaasheid is soos 'n vrou wat só luidrugtig bly "praat", stadig van begrip en 

sonder kennis van sake 

34  Een van die tye van die dag wat die kraaie vir Elia brood en vleis gebring het. 

37  Wyse woorde: Iemand wat so 'n hond sommer aan die ore pak, so is iemand 

wat woedend instorm in 'n rusie wat hom nie aangaan nie 

38  Jesus sê vir Petrus om die swaard hierin terug te sit. 

39  'n Ander woord vir "Skepper" in Psalm 149. 

40  Sedekia het soveel jaar in Jerusalem regeer 

42  Maak so 'n lawaai! Daar draai 'n roofvoël oor my huis! sê die Here 

43  "Soos hierdie blom tussen dorings, so is my liefling tussen die meisies." 

44  Wyse raad: hierteen is niemand opgewasse nie 

46  Tipe skaap vir die sondoffer 
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48  Petrus en Andreas het dít dadelik gelos en Jesus gevolg 

50  'n Wysheid: Die skoonheid van 'n vrou sonder oordeel is soos 'n goue ring aan 

hierdie deel van 'n vark. 

53  Besing die Here wat die koppe van die Leviatan verpletter het en die Leviatan 

vir hulle gegee het 

57  Tweede maand van die Joodse kalender 

58  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. 

59  Jesus sê vir Petrus dat as hy dit klaar gedoen het, is hy heeltemal skoon. 

60  Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos hierdie vrugte afval as dit 

deur 'n sterk wind geruk word. 

62  Deel van Israel se geskenk vir die onbekende man: 'n bietjie balsem, 'n bietjie 

heuning, gom, hars, en... 

63  Jogebed se famielieband met Amram voor hulle getroud is. 

64  So lank het Hosea in Samaria regeer 

AF: 

2  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. 

3  Die goue spykers van die tempel het bietjie meer as 'n soveel kilogram geweeg 

4  Die Here gaan sy hand uitsteek teen diegene wat hiervandaan die leër van die 

hemel aanbid 

6  In sy hervormings het Josia dit laat verbrand 

7  Ons, die dienaars van die Here, sing dat ons elke klip van Sion lief het, ons het 

hierdie emosie oor sy puin 

8  Josua se offisiere wat met hom saamgegaan het, het hulle voete op hierdie 

liggaamsdele van vyf konings sit. 

9  Agterna pik rooi wyn soos 'n slang, spoeg hy gif soos hierdie slang 

11  Jesaja profeteer: Daardie dag sal die mense die afgode van silwer en goud wat 

hulle gemaak het om voor te buig, weggooi vir hulle en die vlermuise 

12  Gebruik jenewerhout vir die liere en hierdie instrumente van die musikante. 

Die gelyke daarvan is tevore nie in Juda gesien nie 

14  Die oneerlike bestuurder skaam hom as hy dit moet doen 

15  Sy het die seuntjie daarin 'n biesiemandjie neergelê en dit hiertussen aan die 

kant van die Nyl gesit. 

19  Die dissipels wil dat Jesus die mense terugstuur sodat hulle hier en in die 

dorpies vir hulle iets te ete kan koop 

20  So het die gesante van Dawid gevoel toe die helfte van hulle baarde afgeskeer 

is. 

21  Dawid het sy seun Salomo dít voorsien van die voorportaal met die geboue wat 

daarby behoort. 

24  wie sy broer uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met hierdie vuur 

25  Konings sal dit doen met die stof aan jou skoene, sê Jesaja. 
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26  Paulus sê dat hy wat hierdie werk doen, dit met verwagting moet doen. 

27  Hy het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water dit laat doen 

en dit het soos 'n muur gestaan, jubel die volk! 

29  Sebulon is die soveelste seun van Jakob. 

33  Een van die stede (met sy weiveld) wat aan die Aärongeslag gegee is 

35  Hierdie woord kom drie keer voor in Matteus 9:17. 

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

die koninkryk van God te kom 

37  Jesus sê: Hy wat nie dít opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te 

behoort nie 

38  Die trompette moes dit gee in die oorlog waar Moses soldate saam met Pinehas 

gestuur om te gaan veg.  

41  Beskrywing van Josef se liggaamsbou 

43  Josef vat sy twee seuns aan die hand: Efraim met sy regterhand aan hierdie 

kant van Israel, sy Vader. 

45  Hiermee bind jy nie ‘n krokodil vas vir jou dogtertjies nie, Job! 

47  Deur Amos sê die Here: Ek het die stank van julle laer hierin laat opwalm, en 

tog het julle julle nie tot My bekeer nie. 

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

eens 'n rusplek vir sy kop nie 

49  Sy nuwe naam is Moorddal, sê Jeremia 

50  Priester: Moet tog nie dink sy is 'n slegte vrou nie. Dis hieroor en leed dat sy so 

lank bly praat het. 

51  Sy seun was leier van die stam Aser as hulle langs Dan kamp opslaan 

52  "Die man wat ek liefhet, is af na sy tuin toe, na die kruiebeddings toe om sy 

skape hier te laat wei en om lelies te pluk. 

54  Dit van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God 

55  Seun van Bela. Hulle geslagsregister het 22034 getel 

56  Mag Boas vir Naomi vreugde bring en haar in hierdie tyd van haar lewe 

versorg 

61  Jesus het hierdie vrug gesoek, maar net blare gekry 

 


