
4.1. De rechter en de vijand 

A. Om samen te spelen 
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En aanvullende opdrachtkaarten.  
Deze geven altijd twee opdrachten aan. 
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Achtergrond 

God blijkt een rechtvaardige maar een 
strenge God te zijn. Hij rekent er op dat 
je trouw aan Hem blijft. Ieder mens krijgt 
dus de opdracht te leven naar zijn wet. 
Gelukkig is dit een wet van liefde, een 
wet van eerbiedig leven met en voor de 
ander, een wet van gerechtigheid. 
 
De goddeloze en de vijand willen zich 
onttrekken aan die opdrachten. 
De goddeloze zoekt het geluk bij andere 
goden of bij het nastreven van eigen 
profijt zonderrekening te houden met 
God. 
De vijand maakt het de rechtvaardige 
moeilijk door extra lasten op te leggen. 
In vele gevallen is met de goddeloze net 
dit ook bedoelt dat die schaamteloos de 
arme verdrukt. 
We hebben in de psalmen dus niet te 
maken met mensen die niet geloven in 
een god! 
 
God wordt er vaak omschreven als een 
god die het zal opnemen voor de 
rechtvaardige. Desnoods met geweld. 
 
Waar vind je die thema’s terug? 
De vijand: zie psalm 3, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 
18, 21, 25, 27, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 54, 
55, 56, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 78, 
80, 89, 92, 97, 102, 108, 110, 136, 139, 
143 
 
De goddeloze: zie psalm 14, 35, 36, 52, 
73 
 
De weg gewezen: zie psalm 16, 25, 67 
Vraag om de weg gewezen te worden: 
zie psalm 25, 27, 86, 139, 143 
 
De zondaars en de boze: zie psalm 1, 9, 
10, 11, 17, 28, 32, 36, 37, 50, 73, 75, 92, 
104, 112, 125, 139, 140, 141  
 
Gods gerechtigheid: zie psalm 11, 14, 35, 
36, 53, 58, 71, 75, 76, 79, 82, 97, 119, 
145, 146 
 
De weegschaal, gerechtigheid: zie psalm 
5, 7, 11, 15, 26, 33, 37, 45, 52, 58, 64, 68, 
97, 112, 119, 125, 140 
 
De wet: zie psalm 1, 18, 19, 25, 55, 58, 
64, 68, 92, 97 
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En kleine pionnetjes om aan te duiden hoever men in de opdracht staat. 

Spelverloop 

Begin 

Kies een spel als basis. Geef aan elke speler ook één opdrachtkaart. 
Ieder heeft ook kleine pionnetjes om later op de opdrachtkaarten te kunnen leggen.  

Verloop 

De bedoeling is om je opdracht te vervullen. Een eerste opdracht bestaat uit 10  te spelen 
tegels met het opgegeven grondkleur.  
 
Extra spelregels:De volgende symbolen zijn belangrijk: 

De vijand en de goddeloze. Als je een tegel legt met de vijand of de goddeloze 
er op dan doe je een andere speler naar eigen keuze een aanvullende opdrachtkaart. 
Die geeft twee extra opdrachten. De speler die de kaart ontvangt probeert zo vlug 
mogelijk af te zijn van die kaart, zodat voor de andere spelers het gemakkelijker is te zien 
wat nog moet gedaan worden. Kleine pionnetjes mogen zo verzet worden van de 
opdrachtkaart naar de aanvullende opdrachtkaart. 

De wegwijzer. Als je een tegel legt met de wegwijzer er op dan mag je drie extra 
tegels trekken en die wisselen met tegels die je minder kunt gebruiken. 

 De molen: de gerechtigheid van God, de weegschaal en de wet. Deze 
drie symbolen worden gebruikt als een vijand of goddeloze jouw een aanvullende 
opdrachtkaart wil opspelden. Dan mag je kiezen om de kaart te weigeren of om die tegel 
onmiddellijk aan te leggen. Als je de tegel niet legt en de aanvullende opdrachtkaart 
weigert verdwijnt de tegel onderaan de stapel. 

 De vulkaan: Geweld. Deze wordt ook gebruikt als verdediging tegen de vijand of de 
goddeloze. De tegel wordt onmiddellijk aangelegd en de aanvaller krijgt de aanvullende 
opdrachtkaart zelf! 

Einde  

De eerste die zijn opdrachten afgewerkt heeft wint, tenzij iemand eerder de eindmeet 
haalt op het telraam. 

B. Om alleen te spelen 

Al je een vijand of goddeloze hebt moet je die eerst spelen, met het gevaar dat je je niet 
kunt verdedigen. Zo krijg je aanvullende kaarten die je eveneens moet verwerken. 
De andere spelregels blijven. Kun je vóór de eindmeet je opdrachten afwerken? 

Passende 

vragen 

 
Geloof jij in de 
uiteindelijke 
gerechtigheid? 
 
Zie je God als 
rechter na dit 
leven of ook al 
tijdens je 
leven? 
 
Hoe streng is 
rechtvaardighe
id? Is er plaats 
voor mildheid? 
 
Geloof jij in het 
bestaan van de 
vijand? 
Hoe zie je dit 
dan? 
 
Is jouw vijand 
Gods vijand? 
 
Hoe ga jij om 
met de harde 
woorden in de 
psalmen? 
Kun jij ze 
bidden? Hoe 
versta je ze 
dan? 
 
Is God 
rechtvaardig? 
 
Wat is 
gerechtigheid 
als je dit houdt 
tegenover het 
licht van de 
Messias, 
Jezus? 
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