
WOORDZOEKERS 1993 
 

Een dubbele woordzoeker deze keer over (19)93. 
 

* De eerste woordzoeker gaat over het lied ‘Jezus leeft in eeuwigheid’,  
dat je o.a. vindt in de bundel van Johannes de Heer nummer 93. * 

 

** De tweede woordzoeker is een jaaroverzicht 1993  
met 1 uitgelichte gebeurtenis uit elke maand van het jaar. ** 

 

In beide woordzoekers blijven, na het doorstrepen van de vetgedrukte/onderstreepte woorden, een 
aantal niet doorgestreepte letters over. Die letters vormen de oplossing en dat is de naam van een 
voetballer (speelde o.a. bij Ajax), geboren in 1993. De letters plaats je als volgt op de juiste plek: 

 

eerste niet doorgestreepte letter in woordzoeker 1 op plek 1, 
eerste niet doorgestreepte letter in woordzoeker 2 op plek 2, 
tweede niet doorgestreepte letter in woordzoeker 1 op plek 3, 
tweede niet doorgestreepte letter in woordzoeker 2 op plek 4, 
derde niet doorgestreepte letter in woordzoeker 1 op plek 5, 
derde niet doorgestreepte letter in woordzoeker 2 op plek 6, 

en zo ga je door tot en met de zevende letter uit beide woordzoekers. 
 

Veel succes. 
 

 

WOORDZOEKER 1:  Opwekking 93 
 

 
Jezus leeft in eeuwigheid.  
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan. 
 

Jezus leeft in eeuwigheid. 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven.        

 1e deel van de OPLOSSING  
Straks wanneer de grote dag begint,  (in de eindoplossing de letters  
en het licht voor altijd overwint,   1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13): 

zal de hemel opengaan  
komt de Heer er aan.     _    _    _    _    _    _    _ 
Heffen wij dit loflied aan: 
 

Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 



WOORDZOEKER 2 :  JAAROVERZICHT 1993 
 

** januari ** 
20 - Bill Clinton volgt als 42e president van de Verenigde Staten George H.W. Bush op. 

** februari ** 
26 - Het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag.  

Een autobom, die geparkeerd stond onder de noordelijke toren, gaat af en doodt zes mensen. 
Meer dan duizend anderen raken gewond. 

** maart ** 
31 - Door een fout in een computerprogramma van Richard Depew wordt een artikel  

naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de term spamming  
om het incident te beschrijven. 

** april ** 
22 - De eerste browser voor het World Wide Web komt uit: Mosaic versie 1.0. 

** mei ** 
31 - Dankzij een 0-5 overwinning bij FC Groningen wordt voetbalclub Feyenoord  

voor de 13e keer in haar bestaan landskampioen van Nederland. 
** juni ** 

29 - De laatste Kuifje, nummer 26 van de 48e jaargang, verschijnt. 
** juli ** 

31 - Koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Spanje. 
** augustus ** 

9 - Inauguratie van Albert, de broer van de overleden Koning Boudewijn,  
tot koning Albert II der Belgen. 

** september ** 
13 - Yitzchak Rabin en Yasser Arafat ondertekenen de Oslo-akkoorden in Washington D.C. Met dit 

vredesakkoord krijgen de Palestijnen zelfbestuur in de door Israël bezette Palestijnse Gebieden. 
** oktober ** 

2 - RTL 5 begint met uitzendingen. RTL5 is de tweede zender van RTL Group  
die zich op Nederland richt. 

** november ** 
1 - Het verdrag van Maastricht treedt in werking. Officiële oprichting van de Europese Unie. 

** december ** 
30 - Er ontstaan diplomatieke relaties tussen Israël en het Vaticaan. 

 
 

2e deel van de OPLOSSING 
(in de eindoplossing de letters 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14): 
 

_    _    _    _    _    _    _ 
 
 
 

 
 
 
 
 

De eindoplossing: 

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


