
4.11 De arme 

Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Het normale materiaal met extra een dobbelsteen en voor elke speler een pion in elk kleur van de 
medespelers. 

Spelverloop 

Kies een spel als basis. Dit speel je het best met 3 of meer spelers. 
Iedere speler krijgt nu ook een pion van alle tegenspelers. 
Er is ook een dobbelsteen nodig. 
 
De bijkomende spelregels zijn eenvoudig, het spel wordt tactisch. 
Om de beurt te beginnen gooit de speler met de dobbelsteen. Naar gelang het aantal ogen verandert 
de opdracht. 
Gooi je 1, dan mag je één tegel aanleggen. 
Gooi je 2, dan mag je zelf een tegel aanleggen, maar moet je ook één van je tegels geven aan een zelf 
te bepalen medespeler zodat die ook kan aanleggen en tijdens jouw beurt ook punten haalt. 
Gooi je 3, dan mag je zelf 2 tegels aanleggen en een medespeler met een door jou gegeven tegel ook 
1. 
Gooi je 4, dan mag je zelf 2 tegels aanleggen en een gekozen medespeler ook 2. 
Gooi je 5, dan maak je een belofte dat je tijdens de volgende beurt een gekozen medespeler zal 
helpen. “Geef me de vijf” is dus een belofte. Je plaatst dan ook de pion van de beloofde begenadigde 
voor je, zodat ieder die belofte kan zien. Die belofte geldt maar één beurt, gooi je dan een 1 dan hoef 
je er geen rekening mee te houden. 
Gooi je 6, dat is overdaad. Dan is je beurt zo om zonder een tegel aan te leggen. 
 
De speler die het minst punten haalt na een beurt van een ander mag dan de volgende beurt spelen. 
 
Het is natuurlijk de bedoeling om toch te winnen op het einde van het spel… 
Je kunt wel met twee uitspelen en zo met twee winnen… 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Achtergrond 

 
Het spel kan er voor zorgen dat je haast nooit aan bod komt om 
zelf te gooien. 
Het spel kan je er toe verplichten om een ander voordeel te 
geven. 
Dit alles kan een ervaring zijn die je als armoede ervaart. 
Het krijgen van tegels is ook een ervaring die je als arme moet 
leren aanvaarden. 
In ieder mens zit er nog een strijd om toch te slagen, om te 
winnen. Wat als je in die fase niet aan bod komt en moet 
toezien hoe een ander er wel in slaagt? 

 
In de psalmen kun je spreken over twee soorten armen. 
Eerst heb je de mensen in armoede. Noem hierbij zeker de 
aandacht voor de weduwen en de wezen. 
 
Anderzijds heb je de armen voor God, anawim.  
Dat zijn die mensen die onthecht zich tot God richten,  
die verlangen om door God gekend en geliefd te zijn,  
die vragen om Zijn nabijheid,  
die in hun lijden toch uitzien en geloven,  
meer nog God prijzen, 
en God blijvend vragen om hen tot deugdvolle mensen te 
maken. 
 
De arme: zie psalm 9, 12, 35, 37, 41, 69, 72, 74, 107, 109, 112, 
132, 140 
Weduwen en wezen: zie psalm 10, 68, 82, 94, 146 
Nog: zie psalm 103 
 
 
Anawim: zie onder andere de psalmen met: 

 God zien als Bron: zie psalm 4, 16, 139 
Brug, vertrouwen: zie psalm 4, 11, 13, 16, 25, 31, 56, 61, 71, 131 

 Hert, het uitzien naar: zie psalm 22, 25, 70, 123, 130 

Richt mij: zie psalm 25, 31, 34, 37, 86, 94 

 vanuit het lijden toch bezingen: zie psalm 9, 10, 
13, 22, 31, 34, 69, 71, 74, 86, 94, 113 

Passende vragen 

 
Aan welke vorm van armoede 
lijden wij  wel eens? 
 
Ken jij kansarmen? 
Waar hunkeren die vooral naar? 
 
Hoe kun je arm voor Gods staan? 
 
Hoe merk je dat gelovige mensen 
voor armen opkomen? 
Of is dit wel zo? 
 
Geef daarvan voorbeelden vanuit 
de geschiedenis. 
 
Waarom zegt men wel eens dat 
als er slechtere tijden zouden 
komen het geloof zou groeien? 
En is dit wel echt zo? 
 
Hoe kunnen arme mensen ons op 
weg helpen om waarachtige 
godzoekers te worden? 
 
Hoe zie je in de geschiedenis dat 
mensen in armoede steun 
vonden in hun God? 
 
Zie jij wel eens uit naar God?  
Ken jij het verlangen om God te 
kennen? 
 
Hoe hebben de evangeliën of 
andere schriftteksten je al op weg 
geholpen om anders te gaan 
leven? 
 
Heb jij een groot vertrouwen op 
God? 
Durf jij risico’s te nemen in het 
goede werken doen? 
 
Ken jij verhalen over 
voorzienigheid en mensen die 
daarop vertrouwden? 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 tegel aanleggen

2 1 tegel aanleggen en 1 tegel doorgeven: een ander legt ook

3 2 tegels aanleggen en 1 tegel doorgeven: een ander legt ook

4 2 tegels aanleggen en 2 tegels doorgeven: een ander legt ook

5 belofte om door te geven
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