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TSJINSTEN  

 
Snein 10 april 09.30   Palmsnein     

       m.m.f de Wilhelmini’s 

Foargonger:     Ds. Nicolette Vlaming   

 

Tongersdei 14 april 19.30 Wite Tongersdei  

Hillich Nachtmiel 

Foargonger:   Ds. Nicolette Vlaming 

 

Freed 15 april 19.30   Goed Freed 

Foargonger:     Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 17 april   Earste Peaskedei 

                       07:45   Peaskeontbijt 

                       09:30   Dooptsjinst  

Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger:   Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 24 april 09.30  

Foargonger:   Ds. Riemer Praamstra 

 

Snein 1 maaie 09.30   Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger:   Ds. Nicolette Vlaming 
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Oertinking 

     

‘Jezus in het midden’ 

 

Zij voerden Jezus weg: hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten 

schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met 

twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 
 

- Johannes 19: 16-18 

De dood door kruisiging. Een wredere manier om iemand van het leven te 

beroven kun je bijna niet verzinnen. Johannes vertelt ons dat Jezus zelf het 

kruis droeg naar de plaats van executie. We weten uit andere 

getuigenverslagen dat Simon van Cyrene uit het publiek gehaald werd om 

Jezus bij het laatste deel van de gruwelijke voettocht te helpen. Dat zegt 

alles over de pijn die Jezus was aangedaan tijdens zijn ‘verhoor’. De 

timmerman die als jongeman met zware balken had gesleept, was nu niet 

meer in staat om zelf die laatste meters met het kruishout te lopen. En hoe 

gek het ook klinkt, ik ben blij dat er tenminste nog één mens was die – zij 

het gedwongen – iets voor Jezus kon doen. 

 

Volmaakt onschuldig 

Johannes vertelt ons zonder veel omhaal van woorden dat Jezus in het 

midden hing. Daar hing hij, volmaakt onschuldig, tussen twee mannen die 

straf verdiend hadden – al mag ik me misschien ook in hun geval afvragen 

waarom dat zo’n gruwelijk wrede, barbaarse straf moest zijn. 

 

Als gelovigen staan we regelmatig stil bij de dood van Jezus. Dat gebeurt 

op symbolische manier, rond een tafel met brood en wijn. Maar kunnen we 

ook maar iets begrijpen van het diepe lijden en sterven van Jezus? 

Natuurlijk, we hebben afbeeldingen gezien, filmbeelden zelfs, die ons een 

idee geven van ‘hoe het ongeveer geweest moet zijn’. Maar ik geloof dat 

we ons ten diepste geen voorstellig kunnen maken van het onpeilbare 

lijden van Jezus.  
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De twee mannen die met Jezus gekruisigd werden wisten wel wat hij 

lichamelijk doormaakte. Zij hingen daar omdat zij volgens de wetten van 

die tijd straf verdiend hadden. Maar wie is er zonder schuld dan Jezus 

alleen? Ook deze mannen konden hun eigen zonden niet wegwassen en 

waren voor vergeving volledig afhankelijk van de man die daar in het 

midden hing. Geen van deze mannen kon actief iets doen om eeuwig leven 

te verdienen, ook hun eigen kruisdood bracht geen verlossing. 

 

Groots 

We weten dat één van hen in die laatste momenten van zijn leven Jezus als 

Redder erkende. Wat een onvoorstelbaar groots moment. Jezus deelde in 

zijn diepste pijn en eenzaamheid nog liefde, aandacht en vergeving uit.  

 

Maar aan het kruis wordt zichtbaar dat hier de wegen kunnen scheiden. 

Enerzijds is daar de man die inziet dat hij straf verdiend heeft en dat hij 

alleen nog maar een beroep op zijn Redder kan doen. Anderzijds hangt 

daar iemand die ervoor kiest om te blijven spotten. Hij was net zo 

hulpeloos als de man die zijn heil bij Jezus zocht. Maar deze man geloofde 

niet in de macht van Jezus, of hij weigerde zelfs aan het kruis nog om zijn 

trotste hoofd te buigen. Twee beelden van de mens. De mooiste mens in 

het midden. Kies welk voorbeeld je wilt volgen. 
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Fan de dûmny 

 

Bij de diensten 

 

Wanneer deze nijsbrief in de brievenbus valt ligt de laatste week voor 

Pasen voor ons en liggen de zes weken van voorbereiding al weer achter 

ons.  

 

In de lezingen van de afgelopen zondagen trokken we mee in het kielzog 

van Jezus en zijn leerlingen. We hoorden gelijkenissen en verhalen over 

confrontaties met zijn tegenstanders waarin Jezus zijn volgelingen 

voorbereidde op wat onontkoombaar was, zijn einde. 

 

Ik las een gedicht waarin deze weg mooi is verwoord. 

 

Hij praat 

en wint het debat. 

Hij slaat 

en de profiteurs struikelen weg. 

Hij vlamt 

en de argumenten verdampen. 

Hij vraagt 

en ze hebben geen antwoord. 

Die man preekt zich nog 

zijn eigen ondergang. 

Zijn wijsheid ontsluit 

de kelders van de dwaasheid. 

Zijn woorden van liefde 

roepen de haat. 

Zijn wijzen op leven 

wekt de dood. 

Hij wint de discussie 

maar verliest het krediet. 

- Je kunt ook teveel gelijk hebben – 

Hij wint zich zijn eigen dood. 
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In de week voor Palmzondag gaan, op donderdag 7 april als 

buitenschoolse activiteit, kinderen die dit willen hun palmpaasstok maken. 

Een stok vol verwijzingen naar het verhaal van de week die komt.  

We zien de kinderen graag op palmzondag in de kerk waar ze hun 

broodhaantje krijgen en meelopen in de intocht met de palmpaasstokken.  

Die viering op Palmzondag is een dienst voor jong en oud waaraan de 

Wilhelmini’s mee zullen werken. 

We staan we stil bij Jezus’ opgang naar Jeruzalem; zijn glorieuze intocht 

waar de omstanders op wachtten. Nu zal alles anders worden! 

Maar de geschiedenis vertelt anders. Aan het einde van de viering klinkt 

dan ook een deel van het passie-verhaal om zo de overgang te maken naar 

de vieringen later in de week.  

 

Op Witte Donderdag komen we samen en gaan we zitten rond de tafel, 

zoals ook Jezus met zijn vrienden die laatste avond aan tafel zat. Ze vierden 

het Joodse Paasfeest. Dat feest is een herdenking van de bevrijding uit de 

onderdrukking in Egypte. Generaties lang had het volk daar in slavernij 

geleefd en vlak voor hun bevrijding moesten de Israëlieten een lam 

slachten en het bloed ervan aan hun deurpost smeren. Als een teken van 

bescherming. In ieder huis in Egypte waar geen bloed aan de deur te zien 

was, stierf in die nacht de eerstgeborene. De Egyptenaren waren hier zó 

van ontdaan dat ze het volk Israël smeekten om uit hun land te vertrekken. 

Het offer bracht vrijheid.  

Jezus ziet zijn eigen dood als een offer. Ziet zichzelf als zo’n lam dat wordt 

geslacht. Zijn dood zal de mensheid beschermen tegen de dood. 

Dat zegt Jezus dan ook tegen zijn vrienden als Hij het brood breekt; dit is 

mijn lichaam, voor jullie gebroken. Blijf dit doen, en denk dan aan mij, aan 

wat ik jullie heb gegeven. En als hij de wijn inschenkt tijdens de maaltijd 

klinkt er; drink daar allemaal maar uit, en vier zo samen de liefde en  

vriendschap van God. 

Het uiterste wat Jezus te geven had is als een schat bewaard gebleven in 

de kerk; Hij geeft zichzelf. Het is het fundament van wat de kerk beweegt 

en wordt zichtbaar in het vieren van het avondmaal. 

Maar er is nog iets bijzonders aan de hand. Vóór de eigenlijke maaltijd 

wast Jezus de voeten van zijn vrienden. De leider van de groep doet het 
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vervelendste en vernederendste werk. En Hij doet het met liefde, dat 

‘voetveeg’ zijn.  

Aan het einde van de viering wordt de kerk ‘uitgekleed’. Alles wordt 

weggehaald. Het brood, de kaarsen, de kleden, de bijbel… Het centrum van 

de kerk blijft uiteindelijk naakt en kaal achter. Het is alsof Jezus alleen 

achterblijft, wachtend op de trouw van zijn vrienden. 

We verlaten de kerk in stilte, als verdwaasd en verdwaald staan we dan 

buiten in het donker. Naar huis dan maar, wat moet je anders? Jezus blijft 

alleen met de naderende dood.  

 

Op de avond van Goede Vrijdag komen we weer in stilte samen om stil te 

staan bij het lijden en sterven van de redder van de wereld.  

We lezen het passie-verhaal, zingen op ingetogen wijze de liederen en 

luisteren naar muziek. Het licht van de Paaskaars dooft, als teken van de 

dood van Jezus.  

 

Op Paasmorgen komen we na een dag van (doodse) stilte weer samen in 

de kerk. Er is een paasontbijt in de kerk en aansluitend vieren we de  

opstanding van Jezus, gesymboliseerd door de nieuwe paaskaars. 

Deze dienst heeft een extra feestelijk karakter omdat  Bauke, zoon van 

Jacob Sjirk Joustra en Trynke Drayer en Jorrit, zoon van Erwin Krol  en 

Tineke Yntema gedoopt zullen worden. Het nieuwe doopvont zal voor het 

eerst gebruikt worden. Dopen heeft alles met Pasen te maken. Het 

betekent: wat er ook in je leven kan gebeuren, je hebt het diepste dal al 

achter je, want dat is Jezus voor ons doorgegaan. Wij gaan die weg achter 

Hem aan, door het (doods)water heen, naar het leven.  

Een heel verhaal om alles te beschrijven wat deze week staat te gebeuren. 

We hopen met elkaar op betekenisvolle vieringen en weet je welkom om 

ze mee te vieren. 

 

Afwezigheid 

Na de drukke aanloop naar de Paasdagen neem ik normaal gesproken 

altijd een aantal dagen vrij. Nu word ik de dinsdag na Pasen weer in 

Heeswijk-Dinther verwacht voor mijn voortgezette scholing ‘Zorg voor de 

ziel’.  
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We vertrekken wel samen met de camper naar het Brabantse land om, na 

mijn cursus, op familiebezoek in Zeeland en regio Barendrecht te gaan.  

Vanaf donderdag 28 april ben ik weer thuis. Mocht in de tussentijd een 

predikant nodig zijn, dan kan dit aangegeven worden bij de scriba, Botty 

Tacoma. Zij weet wie ze kan benaderen. 

 

Rest mij nog u een goede opgang naar Pasen te wensen! 

Vrede en alle goeds. 

 

Ds. Nicolette 

 

Fan de tsjerkerie 

 

Er komen vragen bij de kerkenraad binnen waarom het koffiedrinken voor 

de dienst in het koor van de kerk is. 

 

Er zijn gemeenteleden die naar de kerk komen en vooraf aan de dienst 

graag met een ander een praatje maken. Een groet, een goede morgen en 

vragen hoe het met de ander gaat. Op deze manier voelen zij zich deel van 

de gemeente. Het geeft een goed gevoel om op deze manier onderdeel 

van de gemeente te zijn en zich verbonden te voelen met anderen. 

Anderen hebben behoefte aan stilte en rust om zich voor te bereiden op 

de dienst. Gaan zitten en zoeken de rust in zichzelf om zo van binnen open 

te staan voor het vieren van de dienst. 

 

Om een ieder op een prettige en eigen wijze aan de dienst te laten 

beginnen is voor gekozen om het koffiedrinken in het koor te doen. Wie 

daar behoefte aan heeft loopt door naar het koor, drinkt een kopje koffie 

en maakt een praatje. Een ander gaat naar binnen, zoekt een plek om te 

zitten, luistert naar het orgel en komt tot rust. De oude koffieschenk plek 

gaf veel onrust voor de mensen die graag in stilte zich op de dienst willen 

voorbereiden. 
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Afgelopen weken hebben we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. 

Een lekker zonnetje en (te) hoge temperaturen.(als ik dit schrijf vliegen de 

sneeuwvlokken voor de ramen langs…).  Maar op de achtergrond was er 

elke dag het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Bij oudere gemeenteleden 

die de 2e Wereldoorlog hebben meegemaakt komen de herinneringen 

weer boven. De spanningen in het gezin die ze voelden en in de latere 

jaren het tekort aan voedsel. Laten wij ook aan hen denken in onze 

gebeden. 

 

We zitten midden in de 40 dagen tijd. De aanloop naar Pasen. Op 

woensdag 30 maart zongen wij als slotlied tijdens de Vesper lied 268. 

Onder dit lied staat een mooi avondgebed. Daar sluit ik deze keer mee af. 

 

No’t alles om my hinne 

rêstich wurd en stil, 

kom ik ta Jo, Hear. 

Ik tankje Jo, 

want dizze dei wie goed: 

tank foar it libben, 

Foar de minsken dy’t ik moete ha, 

foar alle lytse freugden. 

Ik tankje Jo, 

Om’t Jo my krêft jûn hawwe 

yn swiere mominten. 

Ferjou my, 

as ik hjoed 

net in teken fan leafde wie. 

Dizze hiele dei 

lis ik tankber werom yn Jo hannen. 

 

Mei een hertlike groet, Janke Abma-van der Valk. 
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Fan de Tsjerkrintmasters   
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Jelle Brouwer, Koaifinne 4, Easterein, 

Telefoon: 0515-332269, Email: jbrouwereasterein@hotmail.com 

 

Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maanden februari en maart 2022  

 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Diensten:  

 

6-2  1e collecte jeugdwerk Tsjerne     €   41,20; 

  2e collecte Werelddiaconaat  Oeganda   € 100,30 
 

13-2  Avondmaal, collecte Noodhulp Nepal   € 250,00 
 

20-2  1e collecte ZWO       €   89,95 

   2e collecte diaconie      € 112,15 
 

27-2  1e collecte bloemenfonds    €   67,50 

   2e collecte diaconi      €   66,10 
 

6-3  1e collecte licht en geluid    €   70,00 

2e collecte Rwanda      € 125,00 
 

9-3  Biddag, collecte voor de voedselbank:   € 277,00 
 

13-3  1e collecte binnenlands Diaconaat   €   93,85 

2e collecte diaconie      €   79,55 

 

20-3  1e collecte kerk en pastoraat    €   70,80 

  2e collecte werelddiaconaat Indonesie   € 107,90 
 

27-3  Avondmaal, collecte noodhulp Afrika  € 111,80 
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De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Vrij te besteden, totaal € 285,00 (februari) en € 132,50 (maart). Dit 

bedrag is op basis van 50-50 verdeeld over de diaconie en de kerkelijke 

collecten. Tevens nog € 50 voor onderhoud kerk.  

 

Hartelijk dank voor uw royale gebaar.  

 

Collectedoelen 

 

10 april 2022 Palmzondag 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Protestantse Kerk - Jong Protestant  

 

Paas Challenge: inleven in het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee 

met de Paas Challenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de 

karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten 

leven ze zich in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag 

gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren 

ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 

 

14 april 2022 Witte donderdag  

1 collecte – Stichting Steun Messias belijdende Joden. 

 

Yoyakim Figueras is voorganger van een kleine gemeente Messias 

belijdende Joden in Aras. Als kleine gemeenschap hebben ze moeilijke 

jaren gekend vanwege verdrukking van de Orthodox Joodse kant. Toch 

steunt deze kleine gemeenschap bedoeïnen. Bedoeinen zijn oor-

spronkelijke Arabische nomadenvolken. De Israelische overheid probeert 

hen te motiveren om in gewone dorpen te gaan wonen, maar nog zonder 

succes. Er is veel wantrouwen, armoede en werkloosheid en andere sociale 

problematiek. Yoyakim en zijn gemeente hebben een roeping voor deze 

zwakken in de Israelische samenleving. Relaties opbouwen met bedoeinen 

is complex, vraagt doorzettingsvermogen en veel liefde. Diaconale hulp 
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gebeurt met name door middel van voedselpaketten, hulp bij formaliteiten, 

scholing van kinderen en eenvoudige cursussen. Steeds vaker komen er 

prachtige openingen om te getuigen van de Joodse Messias. Woord en 

daad gaan zo hand in hand. 

 

17 april 2022 1e Paasdag 

1e collecte - ZWO 

2e collecte - Paascollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon 

 

Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 

problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid 

en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk 

perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het 

Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren 

psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren 

krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 

 

24 april 2022 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Licht en geluid 

 

1 mei 2022 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Drukwerk 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 
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Paaskaars 

 

Op de paasmorgen zal Folkje Visser de nieuwe paaskaars naar 

binnen dragen. We hopen dat het volgend jaar weer lukt om als 

gemeente zelf een kaars te maken. Dit jaar zochten de 

ouderlingen een paaskaars uit en hiernaast ziet u een 

afbeelding van deze kaars. We zien een regenboog, Gods 

zichtbare teken aan de hemel na zijn belofte dat zo’n grote, 

alles vernietigende watervloed nooit meer over de aarde zal 

komen. Deze regenboog markeert ook het feit dat God 

opnieuw begon met zijn wereld. Midden in de regenboog zit 

een witte duif met een olijftak in zijn snavel. Het is de duif die 

Noach uit de ark liet vertrekken om te kijken of er al land was 

drooggevallen. Na eerst een vruchteloze poging keerde hij de 

tweede keer terug met een olijftak. Er was weer aarde waarop 

geleefd kon worden. De duif met olijftak is ook het 

internationaal symbool en de personificatie van vrede. Een 

vrede die op dit moment nog niet in zicht is. De Paaskaars zal 

iedere viering branden als teken van de opgestane Christus.  

******************************************************************************* 

Helaas was er dit keer maar één aanmelding voor het maken van de 

paaskaars. Daarom is er in overleg voor gekozen om een ‘kant-en-klare’ 

paaskaars te bestellen voor in de kerk. En zelf een kleine kaars te maken 

voor thuis. We hebben een fijne avond gehad! 

 

 
 

Anna Joke en Annebeth 
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Paasontbijt 2022 

Georganiseerd door de ZWO en de diaconie 

 

Op paaszondag 17 april a.s. beginnen we het feest van de opstanding van 

Jezus met een lekker ontbijt.  

U bent van harte welkom vanaf 7.45 uur in de Martinikerk en om 8 uur 

begint het ontbijt!! 

Opgeven kan via het onderstaande strookje bij één van de onderstaande 

personen. Graag opgeven uiterlijk maandag 11 april. 

Groeten van de ZWO en diaconie. 

Broer Harmen Abma Wynserdyk 22A  tel. 336810  

abma_vdvalk@hotmail.nl 

Folkje Visser              Koaifinne 45  tel.  06-57174338        

folkje1956@hotmail.com 

 

 

Ik ( wij) kom (en) met ……….personen naar het paasontbijt 

 

Naam:_________________________               telefoonnummer:____________ 

 

 

 

mailto:folkje1956@hotmail.com
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Fan de ZWO 
 

Zoals u in de vorige nijsbrief hebt kunnen lezen is de financiële 

ondersteuning van het Kerk in Actie project “Fryslân voor Rwanda” na 4 

jaar geëindigd. De diaconieën, zwo- en zendingscommissies in Fryslân 

hebben gekozen om dit jaar te beginnen met een viertal projecten in 

Moldavie. Moldavië is een republiek in Oost-Europa, grotendeels gelegen 

tussen de rivieren Proet en Dnjestr (Nistru). Het land wordt in het westen 

begrensd door Roemenië en in het noorden, oosten en zuiden 

door Oekraïne. Per hoofd van de bevolking heeft Moldavië het laagste 

inkomen van heel Europa. Hierdoor vertrekken veel mannen en jongeren 

uit Moldavie om voor langere tijd in het buitenland te werken. Dit betekent 

dat ouderen en kinderen achterblijven onder slechte economische 

omstandigheden. Kerken hebben weinig geld en vrijwilligers om iets voor 

deze mensen te doen en daarom zet Kerk in Actie zich in om zorg en 

aandacht te geven aan kwetsbare ouderen en kinderen.  

 

Na heel veel jaren deel uitgemaakt te hebben van de ZWO commissie in 

Easterein heeft Klaske Plantinga besloten om afscheid te nemen. Wij willen 

Klaske heel erg bedanken voor het vele werk wat zij heeft gedaan. Mocht u 

nu denken dit is wel iets voor mij dan kunt u contact opnemen met Tineke 

Vink of Broer Harmen Abma.  

 

Naast het financieel ondersteunen van Fryslân voor Rwanda in de 

afgelopen jaren en in de komende jaren de projecten in Moldavie, doneert 

de ZWO ook incidenteel aan goede doelen. In 2021 zijn er giften gedaan 

aan de aardbevingsramp in Haiti en Kwetsbare Kinderen in Afghanistan. De 

inkomsten bestaan uit de opbrengst van collecten en bijdragen van 

gemeenteleden. Mocht u na het lezen van deze informatie een bijdrage 

willen overmaken naar de ZWO. Ons bankrekeningnummer is NL13 RABO 

0349 5014 91 

 

Jet Reitsma, Tineke Vink, Luuk van der Werk en Broer Harmen Abma 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Proet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dnjestr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn april hoopje te fieren. 
 

12 april 76 jier mefr. G. Vellinga-Posthuma, 

    Easterein  
    

17 april 83 jier mefr. C. Bonnema-de Jong, 

    Easterein 
 

23 april 79 jier mefr. K. Faber-Greidanus, 

    Easterein 
 

1 maaie 76 jier dhr. J. van der Heide, 

    Easterein 
 

2 maaie 81 jier dhr. N.C. Schuijff, 

    Easterein 
 

4 maaie 76 jier mefr. Y. de Jager-Boersma, 

    Easterein 
 

7 maaie 78 jier mefr. A. Wiebenga-Belksma, 

    Itens 

 

Wa ha de blommen krigen: 
 
6 maart    fam. Blanksma,  Easterein 
 

13 maart   fam. Terpstra, Easterein 
 

20 maart   fam. Wiebenga, Itens 
 

27 maart   dhr. Jan van der Heide, Easterein 
 

3 april   dhr. Sjoerd de Vries, Easterein 

    dhr. Dirk de Jong, Easterein 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

 

Voor G8, A7, E2, H6, C5 

Hoeveel generaties zag Job opgroeien? (Job. 42: 16) 
 
Voor E7, H8, A3, G1 

Als de vijanden tegen Israël opstaan, langs hoeveel wegen zullen zij dan 

vluchten? (Deuteronomium 28:7) 
 
Voor A8, G2, H4, C3 

‘…dan over de …ennegentig die niet afgedwaald waren’ (Mattheüs 18:13) 
 
Voor D2, H5, F8, C7 

Hoeveel jaar oud was de geit die geofferd werd bij Gods verbond met 

Abram? (Genesis 15: 9) 
 
Voor F7, C2, B6 

Hoeveel honderd man volgden David voor hij koning werd? (1 Samuel 23: 

13) 
 
Voor G7, E6, B1, F3, C9 

Hoeveel honderd jaar leefde Adam nog na de geboorte van Set? (Genesis 

5: 4) 
 
Voor D7, A1, B4 

Hoeveel tafels werden er aan de rechterkant in de tempel geplaatst? (2 

Kronieken 4: 8) 
 
Voor F1, G5, D4 

Hoeveel jaar regeerde Ela als koning over Israël? (1 Koningen 16: 8) 
 
Voor G6, D5, A4, H7 

Hoeveel poorten in de stad die voortaan ‘De Heer is daar!’ heette, waren 

naar Aser vernoemd? (Ezechiël 48: 34) 
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Foar de bern 
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Leesrooster NBG 
 

vr 8 apr Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 

za 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap 

zo 10 apr Jeremia 26:10-24 Het lot van Uria 

ma 11 apr Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 

di 12 apr Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 

wo 13 apr Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 

do 14 apr Johannes 18:1-27 Ik ben het (niet) 

vr 15 apr Johannes 18:28–19:30 Vriend van de keizer 

za 16 apr Johannes 19:31-42 Voorbereiding voor een 

bijzondere sabbat 

zo 17 apr Johannes 20:1-18 Wie zoek je? 

ma 18 apr Johannes 20:19-31 Eerst zien... 

di 19 apr Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even 

wo 20 apr Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 

do 21 apr Jeremia 29:24-32 Weerwoord 

vr 22 apr Psalm 114 De dans van de aarde 

za 23 apr Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken 

zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 

ma 25 apr Jeremia 31:2-14 Terugkeer 

di 26 apr Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 

wo 27 apr Jeremia 31:23-30 Opbouw 

do 28 apr Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond 

vr 29 apr Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst 

za 30 apr Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 

zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 

ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 

di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 
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wo 4 mei Psalm 55:1-16 Opgejaagd 

do 5 mei Psalm 55:17-24 Vertrouwen 

vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en 

Israël 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 
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