ONE PUZZEL week 3: Lichaamsdelen in de Bijbel
Zoek de onderstaande teksten op in de Bijbel (NBV). Schrijf de tekst op waar het staat (Bv: 1 Samuel 3:12).
Tel vervolgens alle cijfers van dit vers bij elkaar op (in het voorbeeld: 1+3+1+2=7). Als de optelsom uit
meer dan 1 getal bestaat, dan tel je ook die 2 getallen weer bij elkaar op, tot er uiteindelijk 1 getal
overblijft. (voorbeeld: Psalm 9:9, de optelsom hiervan is 9+9= 18. In dit geval tel je ook nog de 1 en de 8 bij
elkaar op en is het uiteindelijke antwoord: 9)
Vul dit cijfer (dus altijd 1 getal!) in op de aangewezen plek van het coördinaat.
A: Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen
niet.
B: Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER een vrouw en Hij bracht haar bij
de mens.
C: Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
D: Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
E: Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
F: Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar
geloof.
G: Kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.
H: Als een herder weidt Hij zijn kudde: Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam
leidt Hij de ooien.
I: U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.
J: Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt U mij samengeweven.
K: Zijn wangen zijn als balsemtuinen, die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies die druipen van
vloeiende mirre.
L: Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.

Als hulpmiddel kun je de gevonden cijfers eerst in deze tabel zetten om van daaruit de juiste cijfers op de
juiste plek in het coördinaat te zetten.
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Verander de letters in het coördinaat hieronder in de bijbehorende getallen uit de tabel.

COÖRDINAAT: 51. K 5 D J F 0 , 5. L I J C A G
(Let op: vergeet niet de punten en de komma in te vullen op GoogleMaps voor het juiste coordinaat!)

HINT 1: Wolf(s)en Wil(len) Zing(En)
Hint 2: Achter de deur rechts van het huis
Mocht je er écht niet uitkomen met de puzzel of het coördinaat, stuur dan een appje naar: 06-24419572
(Geohelpdesk Aline)

