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In alle straten die vermeld staan op deze plattegrond binnen de 
rode lijn, zijn gekleurde A4 papieren te vinden met letters erop 
(bij huizen achter het raam). Verzamel ze allemaal en zet de letters 
in de goede volgorde in de juiste kleur.

Oplossing puzzel:

Tussen de gekleurde letters zijn ook plaatjes met een nummer 
te vinden, zet het nummer van het plaatje bij de bijbel tekst 
hieronder waar jij denkt dat het plaatje bij hoort.

Mattheus 25 : 6
En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de 
bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

Lukas 19 : 4
En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgen-
boom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.

Lukas 15 : 20
En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver 
van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was 
met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tege-
moet, viel hem om de hals en kuste hem.

Genesis 9 : 13
Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als 
teken van het verbond tussen Mij en de aarde.

Johannes 10 : 11
Ik ben de goede Herder; de goede Herder geeft zijn leven 
voor de schapen. 

Johannes 9 : 5
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. 

Ruth 1 : 16
Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verla-
ten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, 
zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw 
volk is mijn volk en uw God mijn God. 

1 Samuël 3 : 10
Toen kwam de Heere en bleef daar staan; en Hij riep zoals 
de andere keren: Samuël, Samuël! En Samuël zei: Spreek, 
want Uw dienaar luistert. 

Daniël 6 : 22
Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, 
leef in eeuwigheid! 

1 Samuël 17 : 37
Verder zei David: De Heere, Die mij uit de klauwen van de 
leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij 
redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen 
David: Ga heen, de Heere zij met je! 

Heb jij deze twee puzzels opgelost? 

Dan mag je deze ingevuld inleveren naast de oude kerk 
(tegenover Portofi no). Je krijgt dan een verrassing. 

Op dinsdag 25 augustus tussen 15:00 en 16:00;
Woensdag 26 augustus tussen 18:00 en 19:00;
Donderdag 27 augustus 15:00 en 16:00.

Naam  _____________________________________________

Adres  ______________________________________________

Postcode en Woonplaats  _______________________________

Telefoonnummer  _____________________________________

Leeftijd  ____________________________________________
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KNIP DEZE SPEURTOCHT UIT EN GA SNEL AAN DE SLAG!

SPEURTOCHT


