
4.1. De Redder 

Om samen te spelen 

Begin 

Kies een spel als basis. Het telraam moet nu anders bekeken worden. 
De pionnen zet je op 78. Eigenlijk moet je denken op – 78.  De spelers 
bevinden zich in een diepe put. Het doel van het spel is om uit die put te 
geraken. Je score tel je niet erbij op maar trek je van je punten of die 
van een ander af. We scoren dus tot we van het telraam af zijn richting 
1. 

Verloop 

Tijdens je beurt leg je een tegel aan.  
Een heel aantal tegels leveren geen punten op. 
Een aantal brengen voor je wel punten op. 
Een aantal andere leveren punten op voor een andere speler. 
 

Een aantal tegels moeten zeker weg gewerkt worden tegen het einde 
van het spel. Het zijn  de tegels met de volgende elementen op: 

 
Al die elementen wijzen op een God die helpt. 
Die tegels leg je aan en de punten gaan (zoals in een gewoon basisspel 
naar een andere speler naar keuze. Je kunt natuurlijk goed aanleggen en 
zo de ander ver vooruit helpen of helpen omdat het moet… 
Naar het einde van het spel kun je daarom ook kiezen of je nog een 
tegel erbij neemt of niet, dit om te vermijden om als laatste te eindigen. 
Want wie nog zo een tegel in bezit heeft veel kans om te verliezen. 
 

Een aantal tegels leveren voor jou punten op. Het zijn die met de 
pijnlijke elementen die je mag afleggen: 

 
 
Een aantal tegels geven slechts 4 punten. Het zijn de tegels met het 
grondkleur groen of geel (dank en lof of het smeekgebed) waar geen 
van bovenstaande elementen op terug te vinden zijn. 
 
Een aantal tegels kun je zomaar aanleggen zonder gevolg voor de score. 
Het zijn die met de grijze of oranje grondkleur zonder bovenstaand 
element. Ze leveren dus niets op 
Niet altijd lijk je geholpen… 

Einde  

Als iemand de start van het telraam bereikt heeft = 0.  
Er wordt dan gekeken wie gewonnen heeft. 
Ieder te mijden element betekent +2. 
Die worden terug bij je score opgeteld. 
Zo zie je gemakkelijk achteraf wie nog het minst punten overhoudt. 

Achtergrond 

 
Als God helpt 
kunnen we 
slechts 
ontvangen en 
niet zelf de eer 
opstrijken. 
Aanvaarden is 
niet altijd zo 
gemakkelijk. 
We zitten toch 
altijd met de 
gedachte: we 
verdienen het 
toch…  
 
Het moet ons 
ook verheugen 
dat de ander 
het beter krijgt.  
Misschien vind 
je ook de 
volgende 
gedachte terug 
in dit spel: 
God helpt ook 
door 
mensenhanden
… 
Hoe gul zijn wij 
voor elkaar? 
Het spel is toch 
om te winnen? 
 

 
Deze tegels 
verwijzen 
vooral naar 
God die redt. 
 

Passende vragen 

Hoe is God al redder 
geweest in jouw 
leven? 
Getuig tegenover 
elkaar… 
 

Wanneer heb je 
diezelfde God als 
redder gevraagd en 
kreeg je alvast op een 
andere manier 
antwoord dan dat je 
verwacht had? 
 

Heeft dit antwoord je 
dan verder 
geholpen? 
 

Op welke momenten 
heb jij hulp gevraagd 
aan God? 
 

Waarvoor vraag jij 
hulp aan God? 
 

Wat doe je met de 
belofte “klop en ik zal 
voor je opendoen” 
als blijkt dat je niet 
gehoord bent, of 
toch niet zoals je 
hoopte? 
 

Wat denk jij van de 
vele wonderen in 
bedevaartsoorden? 
 

Hoe heb jij al 
geantwoord op de 
roep van God om je 
naaste te helpen en 
te redden? 
 

Waarvan moeten we 
vooral gered 
worden? 
 

De mensen leefden 
met een verwachting 
van de redder, de 
Messias. 
In hoeverre verschilt 
of gelijkt ons beeld 
van redder op dit van 
ten tijde van de 
psalmen? 



 



4.2. Mijn schild en de betrouwen. 

Nodige materiaal 

Extra pion voor elke speler en één “beschermpion” meer dan er 
spelers zijn. 

Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Je hebt speciale pionnen nodig: dit zijn de beschermers. 
Er is altijd 1 beschermer meer dan er spelers zijn. 
Daarnaast heb je ook een gewone dobbelsteen nodig. 
 
Kies een spel als basis. 
Leg of vier tegels (tot drie spelers) of zes tegels (meer spelers) bij 
elkaar open op de tafel. 
Zet de eigen pionnen en de beschermers er op. 

Verloop 

van een beurt: 

 Gooi met de dobbelsteen en verzet een beschermer. 
1 tot 4: het aantal zetten dat een beschermer verzet mag worden. 
Enkel horizontaal en verticaal verzetten! 
5 of 6: de beschermers blijven staan. Je kan echter een speler buiten 
het spel zetten die geen beschermer bij zich heeft. 
Kijk verder bij bijzondere spelregels voor uitzonderingen en hoe het 
dan verder moet. 

 Leg een tegel aan waar je pion staat. En zet je daarna op die 
tegel. 

 Tel de punten erbij en vul je pak weer aan. 
 
Bijzondere spelregels: 
Je mag maximum 2 beschermers op je tegel hebben. 
Als een speler geen beschermer heeft kan die aangevallen worden en 
weg genomen worden van het spel. 
Een speler die zich echter op een tegel met grondkleur loven en 
danken (groen) bevindt kan niet uit het spel gezet worden. 
 
Om terug in het spel mee te doen moet de speler in zijn beurt in twee 
maal proberen een 5 of 6 te gooien. Indien dit niet lukt, moet hij het 
opnieuw in zijn volgende beurt proberen. 

Einde  

 
 

Achtergrond 

 
Onder Gods 
vleugels: zie 
psalm 36, 57, 
61, 91 
God als rots: 
zie psalm 28, 
62, 71, 92, 144 
God als schild: 
zie psalm 18, 
31, 37, 115, 
144 
God als burcht: 
zie psalm 8, 27, 
28, 31, 37, 46, 
59, 61, 62, 71, 
94 
 
God als 
beschermer: 
zie onder 
andere psalm 
5, 33, 121, 124 
Ik vertrouw op 
God: zie psalm 
25, 27, 31, 38, 
40, 44, 52, 55, 
56, 62, 73, 91, 
115, 116, 130, 
131 
 

Passende vragen 

 
Zoveel mensen laten 
hun kindje dopen om 
het te beschermen. 
Hoe sta jij daar 
tegenover? 
 
Wanneer bid jij om 
bescherming? 
 
Welke soort 
bescherming vraag jij 
dan?  
Hoe concreet is je 
vraag? 
 
“God zegent je en 
bewaart je” is een 
gekend gebed om 
bescherming en 
nabijheid. Ken jij dit 
gebruik en gebeurt 
het ook bij jullie? 
 


