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’n “Verniet” Geskenk! 

 

Dit was Kersdag in Hartenbos en ons het in die see baljaar. Milan (6) 

het my hand vasgehou terwyl ons in die branders geswem het...bo-oor, 

onder deur...weer bo-oor. Sy het kliphard uit haar maag gelag, na my 

gekyk en gesê: “Dit is ‘n verniet geskenk tannie.” 

Ons het vroeër oor Kersgeskenke gesels en die waarde van gee en die 

waarde van tyd saam met familie en geliefdes.  

Ek het vir die sesjarige probeer verduidelik dat daar baie “verniet” 

geskenke is, gratis geskenkies wat altyd hou, dit word in jou hart 

gebêre.  

Daar was die Desember baie “verniet” geskenk-oomblikke wat lank 

onthou sal word. Die niggies en nefies se konsert in die skuur, surf, 

swem en natuurlik die ingevoerde kersvader – wat ons inderhaas in die 

woonwapark voorgekeer het om geskenke uit te deel, want ons 

kersvaderpak het vergete by die huis gelê. 

Ek het tyd saam met die kinders spandeer en dit was lekker, dit het my 

laat dink...hoeveel van ons “groot mense” kan in Januarie met Februarie 

om die draai, sê dat ons glo soos ‘n kind, leef soos ‘n kind en al die 

verniet oomblikke vasvang. Soms moet ons tyd saam met ‘n kind 

spandeer om weer die waarde van die lewe raak te sien en die lekker 

daarvan te beleef. 

Gaan sit plat op die grond en teken, bou ’n legkaart, lees ‘n boek of gaan 

stap op die strand, swem, bou sandkastele, luister na ‘n kind se opinie of 

storie. 

Ons raak so vinnig vasgevang in elke dag se gejaag. Die meeste mense 

stel doelwitte of droom of beplan...om meer tyd saam met hulle gesin te 

spandeer, of om by die kerk betrokke te raak, om meer stiltetyd te 

hou, om by die kinders se buitemuurse aktiwiteite op te daag en hulle te 

ondersteun. As jy sien is die week verby en is al jou goeie voornemens 

net gedagtes gewees.  

Hoor God se stem, raak stil, word weer soos ‘n kind, glo soos ‘n kind. 

Maak jou verniet geskenke suinig bymekaar, want daar is dinge wat geld nie 

kan koop nie. 

 
LUKAS 18:16: Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat 

die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die 

koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” 

  
 

Wil jy graag iets in 
ons koerantjie plaas 

of self iets skryf? 
 

Bydraes vir 
Februarie 2020 

moet die 
Kerkkantoor asb. 

Maandag 10/02/20 
voor 12:00 bereik. 

LEES BINNE 

Gemeentenuus 2 

Dinamiet Kidz & 
Belofteland 

3 

Vir die jongspan 4/5 

Lifeline Youth 6/7 

Rentmeesterskap 8 

Huwelik 9 

Blokkiesraaisel 10 

Depressie101 11 

 

https://my.bible.com/af/bible/6/LUK.18.AFR83
https://my.bible.com/af/bible/6/LUK.18.16.AFR83
https://my.bible.com/af/bible/6/LUK.18.16.AFR83
https://my.bible.com/af/bible/6/LUK.18.16.AFR83
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Wat’s Nuus?? 
 
 

BERG 80 VERJAARSDAE 
 
 

JANUARIE & FEBRUARIE 
2020 

 
LET WEL: 

Ouderdom op lys is huidige 
ouderdom 

tensy verjaarsdag al verby is. 
 

KNIEWERK: 

  Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Andre Thiart en sy vrou Anna-Marie van Quionga, Mosambiek, vir sy boodskap en 

hulle werk. 
 Voorbidding vir Erna van Wyk. Tans in hospitaal. 
 Voorbidding vir Bertha Matthee vir herstel na operasie. 
 Innige meegevoel met ds. Petrie en gesin met die heengaan van sy ma, Ria de 

Villiers.  
  

.  
  

  

BERG-EN-SEEKLUB vir Seniors 

Die bekende teoloog en oud-moderator van 

die Wes-Kaap en tans direkteur van die 

Sentrum vir Publieke Getuienis, dr. Braam 

Hanekom, praat Donderdag 6 Februarie 

om 9.30 by Moedergemeente Andries 

Pretoriusstraat, Somerset-Wes. 

Onderwerp:   

Om met humor en hoop die nuwe jaar 

(dekade!) te hanteer. 

Die sopraan, Naomi Bell, tree ook op. 

Almal is hartlik welkom. 

Koste:   R10 vir lede,   R15 vir besoekers 
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DINAMIET KIDZ & BELOFTELAND 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OUERS! 

Ons is opgewonde om in 2020 weer ’n pad saam met u kind te stap.  
 Ons nooi elkeen van u uit om na kerk, terwyl Dinamiet Kiedz & Belofteland nog besig is, 

’n koppie koffie saam met die gemeente te geniet, of om buite te wag. 
 Die kinders sal by julle aansluit sodra die les verby is en ons afgesluit het. 

 U samewerking word opreg waardeer. 
  

Ons pragtige kleuters en 

groepleiers van Belofteland.

 

 

 
Tannie Sanette 

en die nuwe 
Graad eentjies. 

Ludolph en Tannie Helene het 
hulle hande vol met die 

woelwaters. Graad 2

 

Jeanne-Marie en haar meisies van 
Graad 3

 

Albert en Vincent se groepie. Graad 5

 

Tannie Yolande met haar groepie. 

Graad 4

 

Liewe Ouers 
 
Dankie vir al die groepleiers en helpers wat deel is van ons span! Ons is dankbaar vir 
julle insette en hulp. 
 
Talentvolle tieners en volwassenes word uitgenooi om deel te word van ons span – 
kom deel jou talent in kuns, fotografie, musiek, instrumente ens. met ons kinders en 
word deel van ons familie. 
 
Kontak ons gerus indien u enige vrae het. 
Karin Kuys 
Diensbaar vir Jesus. 
Dinamiet Kiedz & Belofteland. 
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Jongspan 

Vrugte van die Gees 
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Vrugte van die Gees 
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JEUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKOOLSAKE 

Studiewenke vir die klaskamer gr 8 en 9 
  
Vlug-lees elke hoofstuk reeds voordat die onderwyser die werk gaan verduidelik in die klas. Dit behoort so 5 na 10 minute 
te neem. 
Luister altyd aandagtig in die klas. 70 - 80% van leer en verstaan vind in die klas plaas terwyl die 
onderwyser die werk verduidelik. 
Maak seker dat jy elke woord of term van die les of leesstuk goed verstaan. Gebruik die woordelys in jou 
handboek of ’n woordeboek. 
Fokus en konsentreer op elke stap van die gedeelte wat onderrig word. Moenie toelaat dat jou gedagtes 
afdwaal nie. 
Neem aktief deel en wees betrokke by die les deur vrae te vra of te antwoord. 
Maak seker dat jy elke stap soos wat die onderwyser verduidelik, verstaan. 
Hersien elke dag die werk wat in die klas behandel is. Lees die paar bladsye aandagtig deur. 
Voltooi al jou werk volledig – poog altyd om self die klaswerk of huiswerk te doen eerder as om die 
antwoorde by die onderwyser of maats te kry. 
Maak opsommings van elke afdeling van die werk. 
Poog om elke dag verskillende tipe vrae te identifiseer en maak aantekeninge daaroor. 
Vra vir hulp as jy dit benodig Dit is belangrik om alle werk te verstaan voordat jy aangaan na die volgende 
afdeling. 
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Algemene studiewenke: Gr 10 tot 12 

 

Beplanning en toewyding is noodsaaklik indien jy goeie studiegewoontes wil aanleer. Hier is ’n paar wenke 
wat kan help: 

Sukkel jy om die tyd in die klas te benut? Onthou dan die volgende: 

•      Dit is die beste en mees effektiewe tyd van studie elke dag. Tyd wat hier verkwis word, word nie maklik 
ingehaal nie. 

•      Dit verminder jou verpligte studietyd by die huis en skep geleentheid vir ander aktiwiteite. 
•      Vra as daar enige iets is wat jy nie verstaan nie. Wees verseker dat jy nie die enigste een met ’n vraag is 

nie. 
•      Sorg dat jou huiswerk altyd gedoen is en dat jy sodoende voorbereid is vir die klas. 

Voel jou akademiese werk vir jou te veel? Probeer die volgende: 

•   Beplan vooruit wanneer jy al jou take en voorbereiding van toetse gaan doen. 
•   Stel vir jou doelwitte, wees gedissiplineerd en hou daarby. 
•   Kort jou sosiale tyd in totdat jy weer op datum is, maar handhaaf altyd ’n balans. 
•   Beloon jouself na harde werk met ontspanningstyd. 
•   Gebruik ‘n taaklys wat jy kan afmerk soos jy vorder. 

Sukkel jy om te konsentreer? Doen die volgende: 

• Verdeel jou studietyd in sessies van 25 tot 40 minute. 
• Fokus daarop dat jy eers net een sessie suksesvol kan voltooi. Praat jouself aan indien jou gedagtes 

dwaal. Fokus dus op  een sessie op ’n slag. 
• Wees rustig indien jy ’n probleem nie kan oplos nie. Die onderwysers sal bereid wees om jou te help 

indien hulle sien dat jy ernstig is met jou studies. 
• Indien jy persoonlike probleme ondervind, probeer dit so gou moontlik oplos, vra hulp indien nodig. 
• Baie belangrik kry genoeg rus en oefening. (onthou: daar is iets soos te veel rus) 

Hindernisse 

• Wanneer jy iets nie verstaan nie, gaan terug na die vorige stap. Die kans is goed dat daar ’n konsep of 
term is wat jy nie heeltemal verstaan nie. 

• Maak seker dat jy elke liewe woord wat jy hoor of lees, verstaan. Vra vir iemand of gebruik ’n woordeboek. 
Dit is die enigste manier om nuwe konsepte korrek aan te leer en dit reg te integreer met bestaande 
kennis. Indien jy nuwe kennis baie gou vergeet, weet jy nou waar jou probleem lê. 

• Jy moet jouself doelbewus instel is om te leer en bewustelik die nuwe kennis integreer met bestaande 
kennis. Luister dus om regtig te hoor wat gesê word – en ja, dit verg nogal baie moeite. 

Onthou! Iets wat jy kry sonder moeite is ook nie juis baie werd nie. 

 

Bron: https://www.dirkieuys.co.za/index.php/akademie/studiewenke 

 

https://www.dirkieuys.co.za/index.php/akademie/studiewenke
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Rentmeesterskap 
 

Filippense 4:17-19  
Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang 

en ek het meer as genoeg.  Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle 
gawe is voor God ’n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.  En my God sal in elke behoefte van julle ryklik 

voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. 
 

Betaalwyses vir alle bydraes 
 Inbetaling by kerkkantoor (kaartfasiliteit ook nou beskikbaar) 
 M.b.v. dienswerker 
 Aftrekorder (reël self by bank) 
 EFT 

 
Oorweeg dit asb. ernstig om bydraes met debietorders te maak. Vorms is by die kerkkantoor 
beskikbaar.  
 

  
Jy kan ook die  ZAPPER selfoontoepassing as ’n addisionele manier vir 
Bankkollekte en dankoffer bydraes gebruik.   Laai die “APP” gratis van jou selfoon 
se “app store” af. Jy sal deur Zapper van elke transaksie verwittig word.  
 
 
 

Vir inligting of navrae:  021 853 5991 of fin@lourensrivier.co.za 

 
 

 
 
 
 

Dankoffer Geleenthede 
 

Nagmaal 

Februarie; Mei; Augustus; 

November 
 

Tiende: Oktober 

Bankbesonderhede 
Rekeningnaam: NGK Lourensrivier Bank  
ABSA Bank Strand 
Rekeningnommer: 420 580 231 (Takkode 334 312) 
 
Elektroniese oorplasing:   
Stuur ’n bewys van inbetaling aan kerkkantoor per 
e-pos, fin@lourensrivier.co.za of faks 021 853 8009 
met verwysing: 
Naam, wyk– of satellietnommer 
Waarvoor bv. dankoffer, voedselfees. 

mailto:fin@lourensrivier.co.za
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HUWELIK 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Daarom is 'n goeie vas baie gesond. Vas so 'n 
bietjie van onnodige 
woorde: Vra die Here om jou te wys waar jy 
woorde tot jouself en ander se leed inspan. 
Skinder jy maklik? Is jy lief om slegte nuus aan 
te dra. Onmin tussen mense te saai? Kla jy 
gereeld - sommer as 'n gewoonte. Vloek jy of 
seën jy? Kom ons vas so 'n bietjie vanaand - 
deurdink ons baie woorde in God se Stilte. Rol 
hulle in jou kieste rond. Proe hulle in jou 
gedagtes. VOEL die uitwerking van die woorde 
wat jy wil sê - spreek dit van LIG of van donker. 
Bekyk jou gedagtes. Dis die enjin wat jou 
woorde aanvuur. Die Woord se duidelik, dit wat 
in jou gedagtes (jou hart) omgaan bepaal jou 
hele toekoms. En ander s'n... 
Sit vandag so 'n oomblik daai handrem op al die 
nonsens praat. Al die twak. Al die leuens. Die 
woede. Die geskinder. Die suur woorde. Die 
snydende woorde. Die wrede woorde. Die 
woorde wat jou (en ander) afbreek en beperk. 
Kom ons krul die tonge terug soos biltong en sit 
'n slot om die punt. 
Druk die oer-krokodilbrein TERUG in sy kas. 
DINK en besin voor ons praat. 

Vra jouself: Is dit opbouend om die woorde te 
gebruik? Is dit goed. Is dit nodig? Want woorde 
is almal vuurhoutjies -- dit kan groot vure 
aansteek. 'n Vuur van lewe of 'n vuur van dood. 
En dis moeilik om daai vure dood te slaan. Veral 
die vuur wat skroei. Nie eers die brandweer se 
hosepipe is lank genoeg nie. 

Nouja ek groet - ek moet gou my slot om my bil-
tong gaan sit. 

LIEFDE en min woorde stuur ek aan jou." 
 
 

MY HUWELIK IN PRAKTYK  
(Bron: My Huwelik in Praktyk - Facebook) 
29 January 2019  
Ek lees vandag iets raak van Susan Coetzer wat 
ek nie anders kan as om te deel nie, omdat ons 
in ons huwelike en verhoudings mekaar kan 
afbreek of opbou met ons woorde. Dít wat sy 
skryf is lewens veranderend as jy dit kan 
bemeester!!!! 

Sy skryf: "Ek het besluit om 'n bietjie te vas. NEE 
nie van kos nie - veels te honger en dan nie 
genoeg energie vir draf of optredes nie. 
Ek vas van WOORDE. Ek hou hulle in my 
gedagtes en bekyk hulle - het hulle NUT of is dit 
sommer net geluide - soos die geblaf van honde 
en karre wat jaag. 

Ons praat so maklik en so baie..... NONSENS. 
Tot 'n mens besef HOEVEEL krag daar in die 
gesproke woorde is. Die Hele Skepping is met 
WOORDE geskep. 

God het gesê: Laat daar LIG wees, met 
WOORDE. En toe was daar was LIG. 

Wat sê jy met JOU WOORDE? 
Oor die land: Die land is in sy maai. Die land is 
korrup. Bankrot. 'n Nare plek om in te woon met 
nare mense. 

Oor mense: Jou vark? Jy is treurig. Jou dom 
onnosele &*%#. Jy maak my siek! 

En oor jouself: Ek kan nie. Ek is moeg. Ek is 
siek. Ek is sat. Ek is af. Ek is depressief. Ek glo 
nie meer nie. Ek is vet. Ek is lelik. Ek is sonder 
talent. Ek is bang.... Ek is kragteloos. Hopeloos. 
OPPAS wat jy sê. As die meeste woorde wat by 
jou mond uitkom, negatief en onopbouend is, het 
dit 'n negatiewe effek. Op jou en almal wat jou 
aanhoor. 

Is dit tyd dat jy VAS saam met my. 
Geen mens kan die tong self tem nie - jy moet 
saam met die Here klas loop om te leer SNOEI 
aan die onkruide in jou woordeskat - om meer en 
meer woorde van LEWE te spreek in plaas van 
dood.  Oor die land, oor die mense wat jou 
irriteer, oor jouself -as jy papgeslaan voel. 

LIG jouself en ander met jou woorde. 
Woorde is nie net lettertjies nie. Dis gelaai met 
KRAG. Krag om op te bou en krag om te 
vernietig. 
 

https://www.facebook.com/MyHuwelikInPraktyk/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARC5xfkCkgzRnlEDjzxigQriqFTLIQFkFk6zRm6GQ7D-re2kEncPd32jzf1sSe_H7w_D4TFE5oU9H2IP&hc_ref=ARSGK5ISurwfaapV2c6jtPEM_qU-rg4e5zzj-sH85jmIPD5hthugFDKCGmpSaqDCxw8&__xts__%5B0%5D=68.ARDiCbchbrG2IryNP4DC_6mlaREQx6kWRX-wcIWDPMpmXZ4oyLN5migvBvA7Q_5kDHBbiOHhAIwDlHpEP-4IJjuY6AHjC7iUWd-Xta-q7jhBFZ-wOuEtMHErrJaq52YwtYdmL-wHc85YRVBf8m2OuyT20MoJ_RDiHd7dqMgeZiVshIDeXHhpKFWnYcAcBGx4BfIv6wJetl27XIFVOPwmU5rsZuVx13__F2iAROYP0yhhLchzqcNtInvY0sqqFICZxNHhQ3Sj_RIYhOtiOe_iFt6xd07GGL8ovIsDb-Ceaxa3D5Wwlm3xUB4tVJXdswpkcFHfJlaNDR9Cbi8Y13Drqs49Bw
https://www.facebook.com/MyHuwelikInPraktyk/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARC5xfkCkgzRnlEDjzxigQriqFTLIQFkFk6zRm6GQ7D-re2kEncPd32jzf1sSe_H7w_D4TFE5oU9H2IP&hc_ref=ARSGK5ISurwfaapV2c6jtPEM_qU-rg4e5zzj-sH85jmIPD5hthugFDKCGmpSaqDCxw8&__xts__%5B0%5D=68.ARDiCbchbrG2IryNP4DC_6mlaREQx6kWRX-wcIWDPMpmXZ4oyLN5migvBvA7Q_5kDHBbiOHhAIwDlHpEP-4IJjuY6AHjC7iUWd-Xta-q7jhBFZ-wOuEtMHErrJaq52YwtYdmL-wHc85YRVBf8m2OuyT20MoJ_RDiHd7dqMgeZiVshIDeXHhpKFWnYcAcBGx4BfIv6wJetl27XIFVOPwmU5rsZuVx13__F2iAROYP0yhhLchzqcNtInvY0sqqFICZxNHhQ3Sj_RIYhOtiOe_iFt6xd07GGL8ovIsDb-Ceaxa3D5Wwlm3xUB4tVJXdswpkcFHfJlaNDR9Cbi8Y13Drqs49Bw
https://www.facebook.com/MyHuwelikInPraktyk/?__tn__=kC-R&eid=ARDP80ZsDuNhtdHrLPk65hjnPGOFeZRU-uVmiOCgADG-QofJgx4uiBN5NlDQSRtmlIj3AZrhGDLRPsQp&hc_ref=ARRky8_80lKru78KlVY7fomlolyr5kxkp2QqOU0hHpUIhbnHpakugydRsY5G9hTFZrY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDiCbchbrG2IryNP4DC_6mlaREQx6kWRX-wcIWDPMpmXZ4oyLN5migvBvA7Q_5kDHBbiOHhAIwDlHpEP-4IJjuY6AHjC7iUWd-Xta-q7jhBFZ-wOuEtMHErrJaq52YwtYdmL-wHc85YRVBf8m2OuyT20MoJ_RDiHd7dqMgeZiVshIDeXHhpKFWnYcAcBGx4BfIv6wJetl27XIFVOPwmU5rsZuVx13__F2iAROYP0yhhLchzqcNtInvY0sqqFICZxNHhQ3Sj_RIYhOtiOe_iFt6xd07GGL8ovIsDb-Ceaxa3D5Wwlm3xUB4tVJXdswpkcFHfJlaNDR9Cbi8Y13Drqs49Bw
https://www.facebook.com/MyHuwelikInPraktyk/photos/a.815438035187803/2283812005017058/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDiCbchbrG2IryNP4DC_6mlaREQx6kWRX-wcIWDPMpmXZ4oyLN5migvBvA7Q_5kDHBbiOHhAIwDlHpEP-4IJjuY6AHjC7iUWd-Xta-q7jhBFZ-wOuEtMHErrJaq52YwtYdmL-wHc85YRVBf8m2OuyT20MoJ_RDiHd7dqMgeZiVshIDeXHhpKFWnYcAcBGx4BfIv6wJetl27XIFVOPwmU5rsZuVx13__F2iAROYP0yhhLchzqcNtInvY0sqqFICZxNHhQ3Sj_RIYhOtiOe_iFt6xd07GGL8ovIsDb-Ceaxa3D5Wwlm3xUB4tVJXdswpkcFHfJlaNDR9Cbi8Y13Drqs49Bw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/susancoetzerskrywer/?__tn__=K-R&eid=ARAO_89UvK7vy7Vwbg9AO3WHyCO8Iviy5Krw5Hjc78R-SVTSfqu2zhLOcrGiXmz2i4HhpsmbpEvQZOdS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiCbchbrG2IryNP4DC_6mlaREQx6kWRX-wcIWDPMpmXZ4oyLN5migvBvA7Q_5kDHBbiOHhAIwDlHpEP-4IJjuY6AHjC7iUWd-Xta-q7jhBFZ-wOuEtMHErrJaq52YwtYdmL-wHc85YRVBf8m2OuyT20MoJ_RDiHd7dqMgeZiVshIDeXHhpKFWnYcAcBGx4BfIv6wJetl27XIFVOPwmU5rsZuVx13__F2iAROYP0yhhLchzqcNtInvY0sqqFICZxNHhQ3Sj_RIYhOtiOe_iFt6xd07GGL8ovIsDb-Ceaxa3D5Wwlm3xUB4tVJXdswpkcFHfJlaNDR9Cbi8Y13Drqs49Bw
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Af: 

 
1. Die soort plantmateriaal wat die duif in sy bek gehad het 

nadat Noag hom vir die tweede keer uit die ark losgelaat 
het 

3. Die eerste drie letters van die oudste seun van Jakob 

4. Dit wat Rut opgetel het in Boas se land 
5. Dit wat Noag moes gebruik het om die ark waterdig te 

maak 
7. Die naam van die rivier in die tuin van Eden wat oos van 

Assirie verbygeloop het 
9. Een van die seuns van Noag 

10. Die aartsvader met wie God 'n verbond gesluit het 

t.o.v. sy nageslag 
14. Die seun van Adam en Eva wat 'n saaiboer was 

16. .. en Silla, die twee vroue van Lameg, uit die geslag 
van Kain 

19. Die eerste mens wat God geskape het 

21. Die naam van die tuin waarin God Adam en Eva laat 
woon het voor die sondeval 

22. Seun van Noag, uit wie later Nimrod,'n dapper jagter 
en eerste maghebber van die aarde, gebore is 

29. As ons .. sal ons die ewige lewe beërwe 
31. Abram het 'n altaar daar gebou, tussen Bet-El en .. 

33. Nie die Nuwe Testament nie, maar die .. Testament 

34. Afkorting vir die Nuwe Testament 
 

 
 

Antwoorde op bl. 11 

Leidrade 

Dwars: 
1. Die afkorting vir die Ou Testament 

2. Die vrou van Abram en moeder van Isak 

6. Broerskind van Abram wat saam met hom uit Haran 
getrek het 

8. Abram kom oorspronklik uit . van die Galdeers 
10. Die seun van Adam en Eva wat 'n veeboer was 

11. Die vaartuig wat God Noag beveel het om te bou 

12 Die eerste drie letters van die plek, noord van 
Damaskus, tot waar Abram en sy manne die konings 

agtervolg het 
13. "Die Here het hulle toe van daar . verstrooi oor die 

hele aarde 
15. Die naam van die vrou wat in Genesis 'mannin' 

genoem word (ou vertaling) 

17. Nadat Moses en Aaron by die Farao was om hulle te 
laat trek, het hy die Israeliete beskuldig en vir hulle gesê: 

"Julle is ..!" 
18. Die berg of bergreeks waarteen die ark tot stilstand 

gekom het na die sondvloed 

20. Die seun van Noag uit wie Abram later gebore is 
22. "Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die 

hele .. (eerste twee letters) 
23. Die eerste twee letters van dit wat Noag vir God 

gebou het net nadat hy die ark verlaat het 
24. Lameg se dogter by Silla. Sy was ook die suster van 

Tubal-Kain. 

25. Die seun van Adam en Eva uit wie Noag later gebore 
is 

27. Die eerste twee letters van die persoon uit die 
nageslag van Set wat 969 jaar oud was toe hy gesterf het 

30. God het aan hom die opdrag gegee om die ark te bou 

32. Die soort hout waarmee die ark gebou moes word 
33. Die Pisonrivier in die tuin van Eden loop rondom die 

hele Gawila. Daar is goud, balsem en .. 
 

BLOKKIESRAAISEL 
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DEPRESSIE101 

 

 

 

 

 

Blokkiesraaisel antwoorde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwars: 

  

1.OT, 
2.Sarai (Gen 12:11) 

6. Lot (Gen 13:1) 
8. Ur (Gen 11:31) 

10. Abel (Gen 4:2) 

11. Ark (Gen 6:14) 
12. Gob (Goba [Nuwe vertaling] of 

Hoba [Ou vertaling]) (Gen 14:15) 
13. af 

15. Eva (Gen 2:23) 
17. lui (Ex 5) 

18. Arararat (Gen 8:4) 

20. Sem (Gen 11:10-32) 
22. Gawila ( kan ook vertaal woord as 

Hawila) (Gen 2:11) 
23. Altaar (Gen 8:20) 

24. Naama of Naema (Gen 4:22) 

25. Set (Gen 5) 
27. Me (Metusalag) (Gen 5:27) 

30. Noag (Gen 6:14) 
32. Goferhout (Gen 6:14) 

33. Oniks (Gen 2:12) 
 

Lees meer: https://bit.ly/311fM2P 
 

 
 

 Af: 

  

1. Olyfblaar (Gen 8:11) 
3. Rub (Ruben Gen 35:23) 

4. Are ( Rut 2:8) 
5. Pik (Gen 6:14) 

7. Tigris (Kyk op kaart agter in Bybel) 

9. Jafet (Gen 5:32) 
10. Abram (Gen 12) 

14. Kain (Gen 4:2) 
16. Ada (Gen 4:19) 

19. Adam (Gen 4:25) 
21. Eden (Gen 2:8) 

22. Gam (Gen 6:10) 

29. glo 
31. Si (Sigem Gen 12:6) 

33. Ou 
34. NT 

 

https://bit.ly/311fM2P
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