
 

’t Hijgend . . . . . der jacht ontkomen angst    

Links van dit verhaal staan 

3 kolommen. 

 

In de 1e kolom de titel van 

een liedje, waarbij 1 woord 

ontbreekt. 

 

In de 2e kolom staan de 

ontbrekende woorden en 

nog eens 5 extra woorden. 

 

In de 3e kolom  vul je 

achter de titels van de 

liedjes het juiste 

ontbrekende woord in. 

 

Uiteindelijk heb je dan 5 

woorden niet gebruikt. 

 

Die 5 woorden vormen de 

juiste oplossing. 

 

Onder de kolommen staat 

in welke volgorde je de 5 

woorden moet plaatsen 

voor de juiste oplossing. 

 

Veel succes en plezier. 

’t Is weer voorbij die mooie ….. 

 

armen   

Aan de Amsterdamse ….. behoud   

Aan het ….. stil en verlaten bid   

Als de ….. is gekomen dingen   

Beveel gerust uw ….. doosje   

Bloed, ….. en tranen God   

Daar ruist langs de ….. grachten   

De Heer is mijn . . . . . herder   

Er komen ….. van zegen hert   

Geef mij nu je ….. Hij   

Heer ik hoor van rijke ….. Jezus   

Het ….. van Maas en Waal kikker   

Het ….. zonnestralen laat   

Hoofd, ….., knie en teen land   

Huilen is voor jou te ….. leidt   

Ik kan geen ….. van de kant afduwen licht   

Ik wandel in het ….. met Jezus lied   

Ik zie een ….. wijd open staan lijster   

Ik zou je het liefste in een ….. willen doen mooi   

Lichtstad met uw paarlen ……. mooie   

Lou, d’r ligt een ….. in mijn la morgen   

Machtig God, sterke ….. naam   

M'n ….. was een stijfselkissie opa   

Mijn ….., ik houd van U poort   

Op een ….. Pinksterdag poorten   

Roept uit aan alle ….. regent   

Samen in de ….. van Jezus rots   

Schuitje varen, ….. drinken schouders   

Van u zijn alle ….. strand   

Vaste Rots van mijn ….. stranden   

Veilig in Jezus’ . . . . . stromen   

Wat de . . . . . brengen moge theetje   

Welk een . . . . . is onze Jezus toekomst   

Zelfs je naam is ….. voorziet   

Zing, vecht, huil, …., lach werk en bewonder vriend   

Zingt een nieuw ….. voor God, de Here waar   

Zou het erg zijn, lieve ….. wegen   

 wiegje   

 wolken   

 zegen   

 zomer   

 zweet   

 

Oplossing is de zin die de 5 niet ingevulde woorden vormen, maar dan in de volgende volgorde: 

woord 5 - woord 1 - woord 3 - woord 4 - woord 2 

……….  ……….  ……….  ……….  ………. 


