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Doen
Jozef was een timmerman. 
Hieronder zie je nog drie 
beroepen die in de Bijbel 
voorkomen. Zet van elk 

lettersoort de letters van 
klein naar groot op een rij. 

Let daarbij goed op de vorm 
en de kleur van de letters. 

Welke drie beroepen komen 
tevoorschijn?

De wijzen namen 
geschenken mee toen ze 
Jezus kwamen bezoeken. 
Ze namen mirre mee, dat 
is een kostbaar kruid dat 
heel lekker ruikt. In dit 

paardensprongpuzzeltje 
staat nog een lekker 

ruikend kruid verborgen, 
dat al bekend was in de 
tijd van de Bijbel. Begin 
bij de S en spring met de 
klok mee. Spring telkens 
twee stapjes vooruit en 

een opzij.

dief

droom

engel

fakkels

Gideon

heup

kruiken

ladder

maan

plagen

Samuël

stem

sterren

storm

vluchten

vuurkolom

De           van Woning

BIJBELSE PUZZELS

De Bijbelse puzzels zijn gemaakt door Alma Knol. Oplossingen op pagina 3.

Je ziet zeven woonplaatsen van mensen en 
dieren in de Bijbel. Zoek de goede bewoner 
bij de goede woonplaats. Maak die kaartjes 

aan elkaar vast. Op het kaartje van de 
bewoner staat een extra letter. Schrijf die 
letter in het lege vakje op het kaartje met 
de woonplaats. Welk woord verschijnt er 

onder de pijl?

Inkt en schrijven horen bij elkaar. In dit puzzeltje zit 
de naam van een bekende Bijbelschrijver verstopt.

Alle plaatjes zijn eigenlijk getallen. Zoek uit 
welke getallen dat zijn. Schrijf die getallen op de 
goede plek in het schema. Maak dan letters van 
de getallen. Dat gaat als volgt: 1 = a, 2 = b, 3 = c, 

enzovoorts. Wat lees je nu?

De           van Inkt

Jezus werd geboren in de nacht. Zo zijn er nog veel 
meer geschiedenissen in de Bijbel die zich ’s nachts 

afspelen. Je ziet blauwe woorden die te maken 
hebben met die nachtelijke gebeurtenissen. Zoek 
ze op en streep ze door in de roze woordzoeker 

hiernaast. De woorden staan horizontaal en 
verticaal, vooruit en achterstevoren geschreven. De 

overgebleven letters vormen een woord dat met 
het kerstverhaal te maken heeft.

De          van Nacht

De          van Timmerman

Als je de oudste zoon was in de 
tijd van het Oude Testament, 
had je meer rechten. Jakob 
wist dat maar al te goed. In 

ruil voor een kom soep heeft 
hij dat recht van zijn oudere 

broer Ezau afgenomen. Vader 
Izak staat op het punt om zijn 

oudste zoon Ezau de zegen, het 
eerstgeboorterecht, te geven. Dan 
bedenken Jakob en zijn moeder 
snel een plannetje: Jakob moet 

doen alsof hij Ezau is.
Zoek de acht verschillen in de 

plaatjes over deze geschiedenis.

De          van Eerstgeboren

De          van Ruiken


