ONE PUZZEL week 5: Spreekwoorden en gezegden
In de onderstaande Bijbelteksten vind je spreekwoorden of gezegden die we nog steeds kennen en
gebruiken vandaag de dag. Kun jij ze vinden? Schrijf de uitdrukking of het gezegde op zoals we deze
kennen in de Nederlandse taal (dat kan dus iets afwijken van de letterlijke Bijbeltekst). Als voorbeeld
de tekst uit Numeri 33:55, daar gaat het over dorens in je ogen…maar de NL uitdrukking die we
kennen luidt: het is een doorn in mijn oog. Dat laatste is het goede antwoord.
Om de antwoorden te vinden is in de meeste gevallen de vertaling van Het Boek het makkelijkst.
Opgave G, I en J zijn beter te vinden in de HSV.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Psalm 91:12
Mattheus 12:34
Numeri 33:55 → antwoord is ‘oog’
Romeinen 12:20
Mattheus 18:6
Mattheus 27:24
Exodus 21:24 (HSV)
Genesis 2: 21-22
Handelingen 9:18 (HSV)
Lukas 6:29 (HSV)

Iedere zin die verwijst naar het spreekwoord of gezegde bevat 1 of meerdere lichaamsdelen. Schrijf
de woorden op en bereken de woordwaarde. Dat doe je door elke letter te vervangen door het cijfer
van zijn positie in het Alfabet (dus A = 1, B = 2….Z = 26). Die letterwaardes tel je bij elkaar op en dat is
de woordwaarde.
Bijvoorbeeld : mond = 13 + 15 + 14 + 4 = 46.
Als de woordwaarde uit meer dan 1 getal bestaat (dat is in de meeste gevallen zo), dan tel je die 2
getallen weer bij elkaar op, net zo lang tot je als uitkomst 1 getal overhoudt.
Dus in het voorbeeld hierboven: 4 + 6 = 10 → 1 + 0 is 1. Dus de uiteindelijke woordwaarde voor
mond is het getal 1
!! LET OP: als er meerdere lichaamsdelen in de uitdrukking voorkomen, dan bereken je de
woordwaarde van het alle lichaamsdelen in de uitdrukking (opgave B en G)
!! LET OP: soms gaat het om een lichaamsdeel in enkelvoud, soms om lichaamsdelen, meervoud (bv
oor, oren). Bereken altijd de woordwaarde van het woord zoals het in de Bijbeltekst staat (dus oor:
48 -> 12 -> 3, oren: 52 -> 7).
Om het je wat gemakkelijker te maken kun je de woorden ook invullen op de volgende website:
www.stapeltellen.nl Dat gaat een heel stuk sneller …

COÖRDINAAT: C A . J (D+1) B (C+2) D H , I . J J G (F+6) F E
(Let op: vergeet niet de punten en de komma in te vullen op GoogleMaps voor het juiste coordinaat!)

HINT: De naam van de bewoonster op dit adres vind je in Lucas 10:41
Mocht je er écht niet uitkomen met de puzzel of het coördinaat, stuur dan een appje naar: 0624419572 (Geohelpdesk Aline)

