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WOORDZOEKER   JUNI   2021 
 

Deze maand eens heel iets anders. Misschien lees je (soms of regelmatig) in de Bijbel. 
Misschien ook niet. Maar het is altijd het juiste moment om voor het eerst (of nog meer) 
rond te kijken in de Bijbel. Een bron van inspiratie, een kompas, een leidraad.  
Of gewoon mooie verhalen, waarvan je nieuwsgierig bent hoe ze aflopen.  
Het maakt niet uit waarom jij de Bijbel leest, elke reden is een goede. 
 

Misschien kan het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbel genootschap je 
helpen. Elke dag een stukje Bijbel. Het hele jaar door, ook als het geen juni meer is. 
 

En als extra: op https://debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster-2021 staat voor elke 
dag een link om door te klikken naar het Bijbelgedeelte. Je vindt er ook elke dag een 
opmerking die je triggert om over het Bijbelgedeelte na te denken. 
 

BIJBELLEESROOSTER JUNI 2021 (bron: www.bijbelgenootschap.nl)  

 1 dinsdag  Johannes 3:22-30 Jezus belangrijker dan Johannes 

 2 woensdag Johannes 3:31-36 Vader, Zoon en Geest 

 3 donderdag Ezechiël 42:1-12  Muren en deuren 

 4 vrijdag  Ezechiël 42:13-20 Uitgemeten 

 5 zaterdag  Ezechiël 43:1-12  De Bewoner! 

 6 zondag  Marcus 3:20-35  Familiegeschiedenis 

 7 maandag  Marcus 4:1-12  Zaaien 

 8 dinsdag  Marcus 4:13-20  Uitleg 

 9 woensdag Marcus 4:21-34  Bekendmaking 

 10 donderdag Ezechiël 43:13-27 Riten 

 11 vrijdag  Ezechiël 44:1-16  Grenzen 

 12 zaterdag Ezechiël 44:17-31 Heiligheid 

 13 zondag  Johannes 4:1-12  Levend water 

 14 maandag Johannes 4:13-26 Ontdekking 

 15 dinsdag  Johannes 4:27-42 Onverwacht geloof 

 16 woensdag Johannes 4:43-53 Geneeskrachtig 

 17 donderdag Efeziërs 1:1-6  Godlof! 

 18 vrijdag  Efeziërs 1:7-14  Stempel 

 19 zaterdag Efeziërs 1:15-23  Hoofd en lichaam 

 20 zondag  Marcus 4:35-41  Stilte na de storm 

 21 maandag Marcus 5:1-20  Geestkracht 

 22 dinsdag  Marcus 5:21-43  Aangeraakt 

 23 woensdag Efeziërs 2:1-10  Opgestaan! 

 24 donderdag Efeziërs 2:11-22  Een nieuw paspoort 

 25 vrijdag  Efeziërs 3:1-13  Onthullend nieuws 

 26 zaterdag Efeziërs 3:14-21  Een diepe dimensie 

 27 zondag  Ezechiël 45:1-9  Plaatsbepaling 

 28 maandag Ezechiël 45:10-25 Geen gesjoemel 

 29 dinsdag  Ezechiël 46:1-18  Sabbatsopening 

 30 woensdag Ezechiël 47:1-12  Diepgang 
 

https://debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster-2021
http://www.bijbelgenootschap.nl/


Meer puzzels op www.bijzonderediensten.mozello.nl 

 
Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden door in de woordzoeker. 

Ze staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 
 

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 
Succes. 

 

 
 
 

OPLOSSING: 
 

_  _  _  _     _  _     _  _  _  _  _  _     _  _  _     _  _  _  _     _  _  _ 


