Pinksteren kruiswoordpuzzel

Horizontaal:
1 Waar mogen de discipelen vertellen over Jezus? Over de hele …
4 De Heilige Geest geeft je …
7 3000 mensen gaan ook in Jezus …
9 Petrus zegt tegen een verlamde: Zilver en … heb ik niet.
10 De discipelen mogen van Jezus vertellen tot aan de uiteinden van de …
13 Jezus is opgestaan uit de …
14 De Heilige Geest komt wonen in je…
16 Petrus zegt: Je mag een nieuw … beginnen, en ook de Heilige Geest ontvangen.
17 Petrus durft nu wel over Jezus te spreken, hij is niet meer …
18 In welke plaats ontvangen de discipelen de Heilige Geest?
19 Petrus zegt: Jezus wil je zonden …
20 Petrus geneest een verlamde in de … van Jezus.
Verticaal:
2 Welke belofte gaf Jezus voor Hij naar de hemel ging? Ik ben met je alle …
3 Op het pinksterfeest is er veel … in Jeruzalem.
4 Als je in Jezus gelooft wordt je een … van God.
5 In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende …
6 De nieuwe gelovigen breken het … met elkaar.
8 De Heilige Geest helpt je om over Jezus te …
9 Als je in Jezus gelooft ben je een …
11 De mensen … zich, want ze horen de discipelen spreken in hun eigen taal.
12 De mensen loven God, ander woord voor loven.
15 Wat verschijnt er boven het hoofd van de discipelen?
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Pinksteren kruiswoordpuzzel

Horizontaal:
1 Waar mogen de discipelen vertellen over Jezus? Over de hele … ( relwed )
4 De Heilige Geest geeft je … ( trachk )
7 3000 mensen gaan ook in Jezus … ( logeven )
9 Petrus zegt tegen een verlamde: Zilver en … heb ik niet. ( dugo )
10 De discipelen mogen van Jezus vertellen tot aan de uiteinden van de … ( erada )
13 Jezus is opgestaan uit de … ( dodo )
14 De Heilige Geest komt wonen in je… ( rath )
16 Petrus zegt: Je mag een nieuw … beginnen, en de Heilige Geest ontvangen. ( vleen )
17 Petrus durft nu over Jezus te spreken, hij is niet meer … ( gabn )
18 In welke plaats ontvangen de discipelen de Heilige Geest? ( lamejezur )
19 Petrus zegt: Jezus wil je zonden … ( vengever )
20 Petrus geneest een verlamde in de … van Jezus. ( amna )
Verticaal:
2 Welke belofte gaf Jezus voor Hij naar de hemel ging? Ik ben met je alle … ( denga )
4 Als je in Jezus gelooft wordt je een ….. van God. ( dink )
3 Op het pinksterfeest is er veel … in Jeruzalem ( lovk )
5 In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende … ( denlan )
6 De nieuwe gelovigen breken het … met elkaar. ( dobro )
8 De Heilige Geest helpt je om over Jezus te … ( telverlen )
9 Als je in Jezus gelooft ben je een … ( logevige )
11 De mensen … zich, want iedereen hoort hen in zijn eigen taal spreken. ( baverzen )
12 De mensen loven God, ander woord voor loven. ( denkan )
15 Wat verschijnt er boven het hoofd van de disipelen? ( vmlamen )
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Antwoorden

