
 
Horizontaal: 

4   Welk feest wordt 10 dagen na de hemelvaart gevierd? 

6   Jezus zei: Mijn Vader zal de Heilige Geest … 

7   Uit de hemel komt het geluid van een geweldige … 

10  De Heilige Geest komt wonen in je… 

13  In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende … 

15  De Heilige Geest leidt je en geeft kracht om een … van het evangelie te zijn 

16  Hoe noem je het Goede Nieuws? 

17  Jezus is Heer! Welk woord staat vaak voor de naam Jezus? … 

 

verticaal: 

1   Petrus houdt een toespraak. Over wie vertelt Petrus? 

2   Jezus is gestorven en na drie dagen weer … uit de dood 

3   De vrienden worden … met de Heilige Geest 

5   De Heilige Geest geeft je … 

6   Als de vrienden de Heilige Geest ontvangen … ze in vreemde talen. 

8   Hoe worden de discipelen na het pinksterfeest genoemd? 

9   Op het pinksterfeest ontstaat de eerste … van gelovigen. 

11  De Heer bevestigt wat de discipelen doen met … en wonderen. 

12  Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd? 

14  Petrus geneest een verlamde in de … van Jezus. 
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Pinksteren - feest van de Heilige Geest - kruiswoordpuzzel 

 
Horizontaal: 

4   Welk feest wordt 10 dagen na de hemelvaart gevierd? (feksterpinest) 

6   Jezus zei: Mijn Vader zal de Heilige Geest … (restun) 

7   Uit de hemel komt het geluid van een geweldige … (vlindwaga) 

10  De Heilige Geest komt wonen in je… (rtah) 

13  In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende … (denlan) 

15  De Heilige Geest leidt je en geeft kracht om een … van het evangelie te zijn. (tuigege) 

16  Hoe noem je het Goede Nieuws? (geevanlie) 

17  Jezus is Heer! Welk woord staat vaak voor de naam Jezus? … (rehe) 

 

verticaal: 

1   Petrus houdt een toespraak. Over wie vertelt Petrus? (zesju) 

2   Jezus is gestorven en na drie dagen weer … uit de dood. (genaposta) 

3   De vrienden worden … met de Heilige Geest. (vuverld)  

5   De Heilige Geest geeft je … (karcht) 

6   Als de vrienden de Heilige Geest ontvangen … ze in vreemde talen. (kensper) 

8   Hoe worden de discipelen na het pinksterfeest genoemd? (telaposen) 

9   Op het pinksterfeest ontstaat de eerste … van gelovigen. (megeente) 

11  De Heer bevestigt wat de discipelen doen met … en wonderen. (keetnen) 

12  Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd? (pehrel) 

14  Petrus geneest een verlamde in de … van Jezus. (mana) 
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 Antwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


