
DIACONALE ZOMERPUZZEL 

Ditmaal een wat ongebruikelijke invulling van deze pagina. Geen column maar een diaconale puzzel. 

Het werkt als volgt. Hieronder staat een aantal vragen gevolgd door twee cijfers. Het is de bedoeling 

dat u de vragen maakt en de twee cijfers gebruikt om de eindoplossing te vinden. Even een voorbeeld. 

Vraag: Wie was de eerste mens? (3,2). Antwoord: Adam. De (3,2) betekent dat u de ‘a’ (3e letter van 

het antwoord) moet gebruiken op de 2e positie van de eindoplossing. De eindoplossing vormt een 

gedeelte van een Bijbeltekst die u ter harte mag nemen. De oplossing en/of eventuele vragen kunt u 

mailen naar petervdp@gmail.com. Succes! 

1: Wat betekent het woord diaken? (2,11) en (3,5) 

2: In Hoofdstuk 6 van welk Bijbelboek vinden we de instelling van het diaconaat? (4,3) en (9,19) 

3: Hoe heet het ‘oude’ Luisterend Dienen tegenwoordig? (7,8) en (4,12) 

4: Is doorgaans de eerste of de tweede collectezak bestemd voor de diaconie? (1,28) en (2,22) 

5: Het collecteren tijdens de dienst wordt ook wel de ‘dienst der .........’ genoemd. (2,7) en (3, 29)  

6: Een ander (wat ouder) woord voor ‘ontferming’ of ‘liefdadigheid’. (10,1) en (5,4) 

7: In 1 Timotheüs 3 worden de ‘voorwaarden’ genoemd waaraan een diaken moet voldoen. Zo moeten 

zij niet verzot zijn op ….? (2,18) en (2,27) 

8: Welke profeet staat bekend om zijn aandacht voor zwakkeren en onrecht? Er wordt ook een zondag 

naar hem vernoemd. (1,13) 

9: In welke psalm staat ‘De Heere bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande’. 

(5,6) en (2,14) en (19, 21) 

10: Diaconale giften zijn veelal aftrekbaar van de ……? (1, 9) en (3, 10)  

11: U kent ze wellicht wel. De zeven werken van barmhartigheid. Deze hebben betrekking op 

‘hongerigen’, ‘dorstigen’, ‘naakten’, ‘vreemdelingen’, ‘zieken’, ‘gevangen’ en …..? (2,2) en (3,17) 

12: De organisatie ‘MAF’ staat vooral bekend om het volgende transportmiddel. (1, 23) 

13: De diakenen van de meeste Zwijndrechtse kerken zijn vertegenwoordigd in het Diaconaal …….. 

Zwijndrecht. (7, 25) 

14: Welke vrouw uit de Bijbel was diaken (4 letters)? (2, 20) en (4,24) 

15: Het moment waarop collectes in de dienst worden gehouden wisselt nog al eens. Sommige 

gemeenten collecteren voor de preek, andere na de preek. Wanneer er gecollecteerd wordt, is 

onderdeel van de .......... (1, 26) 

16: De eindoplossing komt uit de 2e brief van het volgende Bijbelboek. (8, 15) 

 

EXTRA AANWIJZINGEN 

En veel gevallen worden er meerdere letters uit een antwoord gebruikt in de eindoplossing. 

Een IJ zijn twee letters (i en j).  

Er is gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling. 

EINDOPLOSSING 

 

Namens de diaconie van de Oude Kerk, 

Peter van de Poel 

 

Want 1 2 3 4 5 6 7 8 een 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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