
1989 WOORDZOEKER (PSALM) 19 & (PSALM) 89 
 

Psalm 19:1 
De dag spreekt tot de dag 
toch wordt alom gehoord 
hetgeen zij openbaren. 
De hemel roemt den Heer, 
Er is geen taal, geen woord, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
de nacht meldt het de nacht. 
een wijd verbreide mare. 
maar overal verluidt 
Geen stem gaat van hen uit, 
van wat zijn hand vermag, 
 

Psalm 89:1 
rijst op en gaat zich welven, 
Mijn mond verkondigt, Heer, 
Uw goedertierenheid 
Ik zal zo lang ik leef 
des Heren milde gunst, 
het werk aan ons geschied. 
vast als de hemel zelve. 
aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont 
bezingen in mijn lied 
aan hen die U verwachten. 
een altijd veilig huis, 
 

Hoe werken we toe naar de oplossing? 
Zet allereerst de beide Psalmen in de juiste regelvolgorde. 
Welke woorden streep je daarna door in de woordzoeker?  
 

Psalm 19 vers 1  bestaat uit 56 woorden: je streept het  
2e, 9e, 12e, 15e, 23e, 26e, 34e, 39e, 44e, 46e, 52e en 56e woord door 
 

Psalm 89 vers 1 bestaat uit 53 woorden: je streept het  
6e, 10e, 12e, 16e, 21e, 25e, 28e, 33e, 37e, 44e, 48e en 49e woord door 
 

Let op: de woorden in de woordzoeker staan 
van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven 
 

Oplossing: de niet doorgestreepte letters vormen de naam van een 
Nederlandse christelijke zendeling die bekend werd door zijn expedities 
gericht op het smokkelen van Bijbels naar communistische landen in de 
hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Een rol die hem de bijnaam "God's 
smuggler" (Gods smokkelaar) opleverde. Hij werd geboren op 11 mei 1928.  
In veel landen was hij beter bekend als Brother Andrew.  
In 1955 richtte hij voor zijn activiteiten voor de ondergrondse kerk de 
organisatie Kruistochten op, die later Open Doors zou gaan heten. 



 

OPLOSSING:     _ _ _ _     _ _ _     _ _ _     _ _ _ _ 


