
Laat de moed niet zakken
Romeinen 8:18-30

Lees het stukje uit de Bijbel en help elkaar met het maken van deze puzzel. In elke rij staan twee zinnen 
en twee letters. De linkerletter hoort bij de linkerzin en de rechterletter hoort bij de rechterzin. De ene 
zin is goed, de andere zin is fout. Kies de juiste zin en omcirkel de letter die bij de juiste zin hoort. Als je 
het goed gedaan hebt, komt er een Aramees woord uit, wat betekent: Kom Heer. Voor de zin staat het 
versnummer waar de zin over gaat. Dus als je het antwoord niet weet, zoek je gewoon dat vers erbij.
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HORIZONTAAL :
 2. Als we tegen God zeggen dat we blij zijn dat  
  Hij voor ons zorgt, dan ...... we Hem.
 5. Het bidden voor andere mensen (omdat ze het  
  moeilijk hebben), wordt ook wel ....... genoemd.
 8. Als Jezus ging bidden zocht Hij niet de drukte,  
  maar de ....... op. Ook voor ons is dat goed.
 9. Als je iets vervelends hebt gedaan, of een fout  
  hebt gemaakt, kun je God vragen om ......
VERTICAAL:
 1. Voor ons is het niet makkelijk om goed te   
  bidden, maar de Heilige Geest wil ons……
 3. Als we God loven omdat Hij goed is en   
  genadig en liefdevol, dan zijn we bezig met........
 4. De Heilige ....... bidt voor ons. Hij bidt precies  
  het gebed dat God de Vader wil horen.
 5. Als je bidt, wil God je ........ met zijn Geest, met  
  liefde en met moed.
 6. Het eerste woord van het gebed dat 
  Jezus ons leerde bidden, 
  begint met ...... Vader,
 7. Vraag God om raad als je iets moet kiezen.  
  Bid om Gods .......

Kruiswoordraadsel
Als je het kruiswoordraadsel goed hebt ingevuld, 
ontstaat er een woord als je de letters in de grijze 
hokjes leest. Door het gebed tot God, kun je dit 
krijgen.

18 Het is erg om te lijden. Maar als je dat 
vergelijkt met de hemelse toekomst die ons 
te wachten staat, is het niets. 

M T Het is zo erg om te lijden, dat het zelfs de hemelse 
heerlijkheid verstoort. 

19 De schepping heeft niets te maken met Gods 
kinderen en met Gods plan. 

E A De schepping wacht op de komst van Gods Rijk en op de 
openbaring van Gods kinderen. 
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Alles in de schepping gaat dood. Straks is er 
niets meer. 

L R Nu is de schepping gevangen door de dood. Want nu worden 
mensen, dieren en planten ziek en gaan dood. Maar straks 
wordt de schepping bevrijd. 

24 Je hoopt op dingen die je nu nog niet ziet. A O Je moet alleen op dingen hopen, die je al kan zien. 

26 De Heilige Geest helpt ons met bidden. N D God verhoort graag overtuigde gebeden. 

26 De Heilige Geest pleit voor ons, zuchtend, 
zonder woorden. 

A E De Heilige Geest bidt niet zelf. Hij wil ons alleen maar helpen. 

28 Alleen uit mooie gebeurtenissen kan iets 
goeds komen voor christenen.  

E T Alles wat ons als kinderen van God overkomt, fijne en nare 
dingen, zal bijdragen aan het goede. 

29 Jezus heeft heel veel moeten lijden.  Maar 
als wij Jezus volgen, hoeven we helemaal 
niet meer te lijden. Dat heeft God beloofd. 

S A God heeft besloten dat Jezus de oudste Broer is en dat Hij 
veel broers en zussen krijgt die op Hem lijken.  

 


