
Koude winterdagen, de kachel is inmiddels weer aan,  
lekker met een dekentje op de bank…   
 

Tijd voor een bijlage vol raadsels, puzzels en andere 
hersenkrakers voor jong en oud!  
 

Veel puzzelplezier toegewenst! 
 

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’  
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WINTER-BIJLAGE 
bij de DECEMBER-NIEUWSBRIEF

PRIJS MET JOHANNES DE HEER DECEMBER 2020

Betekenis JEZUS 
1. Nazareeër 
2. Messias 
3. Jahweh redt 
4. Gezalfde 

 
 :in NL is עִּמָנּואֵל
1. Shalom 
2. Immanuël 
3. Jahweh 
4. Elohim 

Stad in de 
Westelijke 
Jordaanoever: 

1. Bethlehem 
2. Haifa 
3. Nazareth 
4. Tel Aviv 

KERSTFEEST 
is de gekerstende 
versie van winter-

zonnewende / Joelfeest

1
21 DECEMBER 

begint de winter,  
het is dan de langste 

dag

2
NIEUWJAAR 

voor de invoering van 
de juliaanse kalender 

viel nieuwjaar op 1 
februari

3

VRAAG 1. Waar is het keyboard van PMJDH tussen de zebra’s?

VRAAG 3 - ABC

VRAAG 2. Welke stelling is waar?
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PRIJS MET JOHANNES DE HEER DECEMBER 2020

VRAAG 4.  Los de kruiswoordpuzzel op.

VRAAG 5. Waar zit de kat?      VRAAG 6.  
Welke woorden  
kun jij vinden?  

Horizontaal  
 
2.   Prijs met Johannes de Heer  
3.   In de stad van Koning…  
6.   Trotse heerlijkheidsbellen  
9.   Johannes de Heer  
10. In het veld van…  
11. Eén van de drie koningen

Verticaal  
 
1. God met ons 
4. Gezalfde 
5. Geboorteplaats van Jezus  
7. Kerstevangelie volgens…  
8. Het Christusfeest

De oplossingen van deze 
puzzels, vragen en 

zoekplaatjes worden 
meegestuurd met de nieuws-  

brief van januari 2021
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VRAAG 7. 

ZOEK DE 19 VERSCHILLEN



Oplossing: 1 horizontaal 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VRAAG 8. Los het cryptogram op!

Horizontaal  
1.   Beloning voor de portier (13)  
8.   Europeaan onder de grond (9)  
9.   Die Gelderse plaats kan draaien (3)  
10. Jongen in het vat (3)  
11. Storm en slagregens om jezelf  
      te beschermen (8)  
12. Boos dierengeluid (3)  
13. Voor X (3) 
14. Groet voor de eerste god (5)  
15. Het rund zonder de heilige woont  
      ten westen van Engeland (3)  
16. Schoen met een grote mond (4) 
18. De Italiaanse auto is Grieks (4)  
19. Brood achter de heer is hemels (5)  
21. Een neus voor speculeren (3)  
22. En anderen in het kort (2) 
23. Die behandeling is niet zwaar (13)  
 
Verticaal  
1.   Het fruitpaard is ziek (13)  
2.   Met z’n allen zitten etteren (11)  
3.   Niet binnen uitgaan (8)  
4.   Loyaal en lekker (11)  
5.   Het onderwijs over de stad stinkt (9)  
6.   Dat lichaamsdeel klinkt welwillend (4)  
7.   Het bezorgen van de boodschap (13)  
12. De hardloopwedstrijd  is onder  
      de gordel (8)  
16. Muziekvriend (4)  
17. Hij logeert in het theater (4)  

DECEMBER  KONINGEN 
DINER   KERSTMIS  
DONKER  KERSTSTOL 
ENGELEN  KRIBBE  
EZEL   LICHTJES  
FAMILIE  PIEK 
GEBOORTE  SLEE 
GEZELLIGHEID SNEEUW  
GOUD   STAL 
HERDERS  STER 
KAARS  WIEROOK 
KERSTBOOM  

Zoek de woorden uit de rechterkolom en streep 
deze door. Schrijf de letters die overblijven 
hierboven op en je ziet de oplossing!

________________________________________ 
VRAAG 9. Wegstreep-puzzel
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