
2.9. Vragen bij de vleet. 

Nodige materiaal: 

Opdrachtkaartjes. 
Op die kaartjes die in het begin getrokken worden staan er 
gezochte combinaties op. 
 

 
 

 
 

 

Kaart 1 Kaart 2 Kaart 3

Slaapt God? Blijft God boos op me? Mag de boze zomaar 

alles doen?

Kaart 4 Kaart 5 Kaart 6

Mag Gods vijand Hem 

zomaar uitlachen?

Waarom blijft God 

verborgen in tijden van 

nood?

Wanneer mag ik God 

ontmoeten?

Kaart 7 Kaart 8 Kaart 9

God kiest toch voor de 

arme?

Is God me vergeten? Wat heb ik misdaan om 

zoveel ellende mee te 

maken?

Kaart 10 Kaart 11 Kaart 12

Wat ziet God in de 

mens?

Laat God me zomaar 

sterven?

Zou God voor me 

zorgen?

Kaart 13 Kaart 14 Kaart 15

Is God er wel? Is God rechtvaardig? Welke offers wil God?

Achtergrond 

 
De woestijn is een plaats om te 
zoeken wie God is, wat de mens 
uiteindelijk is. Een vastzitten en 
piekeren. 
 
De psalmist stelt net zoals wij 
soms vragen. Het zijn vooral 
levensvragen.We bekijken samen 
de verschillende vragen die hij 
zich stelt: 
 
Naast de talloze vraag om gered 
te worden en je natuurlijk kunt 
zien in elk smeekgebed heb je 
nog andere vragen: 
 
Vragen hoelang deze toestand 
nog zal duren:Psalm 6, 13, 35, 42, 
74, 79, 80, 89, 94 
 
In psalm 6 vraagt de bidder zich 
waarom God nog niet tussen 
komt. 
In psalm 13, 35 en 94 vraagt de 
smekende hoelang God de vijand 
maar laat begaan. 
In psalm 13 wordt tegelijk de 
vraag gesteld hoelang God zich 
nog verborgen zal houden. 
In psalm 74 klinkt het nog harder: 
Begrijp je dan niet God dat die 
onrechtvaardige Je openlijk 
uitlacht door zomaar verder te 
kunnen gaan. 
In psalm 79, 80 en 89 wordt er 
gevraagd hoelang God nog zijn 
volk zal straffen. Worden ze dan 
nooit meer gered? 
Psalm 80: Zelfs als zijn volk bidt 
tot God? 
In psalm 89 wordt er tevens 
gevraagd hoelang God nog 
verborgen zal zijn. 
In psalm 42 vraagt de psalmist 
wanneer hij God zal mogen 
ontmoeten. 



 
 

A. Om samen te spelen variant 1. 

Begin 

Je hebt het telraam nodig. 
“X”en lukt niet. Verdeel de opdrachtkaarten. 
Als je met 2 of 3 bent: elk 4 kaarten. 
Als je met 4 of 5 bent: elk 3 kaarten. 
Als je met 6 bent: elk 2 kaarten. 

Verloop 

Op een kaart vind je symbolen: 3 zegels, 3 
zwarte en 2 rode iconen. Een opdrachtkaart is 
een bepaalde vraag die de mens stelt.  
 
Verwijzingen naar antwoorden vind je op de 
opdrachtkaart. Telkens een tegel wordt 
uitgelegd bekijk je de opdrachtkaarten en zet 
een pion op het symbool van je opdrachtkaart 
als je een tegel hebt gelegd met een dergelijk 
symbool. 
Pionnen mogen tijdens je beurt verzet worden 
naar een andere opdrachtkaart, maar dan wel 
op een identiek zegel of icoontje. 
Als drie symbolen van je kaart bedekt zijn is 
deze kaart “beantwoordt”. 
Een beantwoordde kaart levert 15 punten op. 
Je kunt ook kiezen om in plaats van zelf 15 
punten te krijgen, die punten aan ieder te 
geven. Dit kan interessant zijn om uit te spelen. 
 
Bij het eind van het spel moet iedereen 
minstens één vraag  “beantwoord” hebben. Je 
kunt anders niet uitspelen. 
 
Als er nog iemand geen beantwoordde kaart 
heeft moet iemand die aan de eindmeet komt 
van het telraam, zijn punten die hij teveel heeft 
weer aftrekken en terug gaan op het telraam. In 
een volgende beurt mag die natuurlijk opnieuw 
proberen om de eindmeet zoveel mogelijk te 
benaderen. Indien die op het laatste vakje 
geraakt moet die in zijn volgende beurt weer 
achteruit. Dit geldt zolang iemand nog geen 
beantwoordde kaart heeft. 
 
Als de laatste een kaart heeft en er staat 
iemand net op het eindvakje, dan is die 
natuurlijk gewonnen.  

De vraag waar God blijft: 
Psalm 10, 13, 22, 42, 88 
 
In psalm 10, 13 en 22 komt die vraag vanuit de grote 
ellende waarin de zanger zich bevindt. 
Psalm 22 en 88 vragen zich af waar Gods liefde van 
weleer blijft. 
In psalm 42 komt de vraag vanuit een verlangen naar de 
Heer. 
In psalm 30 vraagt men zich af wat God eraan heeft om 
zijn dienaar verloren te laten gaan. 
Psalm 77: Is het gedaan met Gods liefde? 
 
Verschillende waarom vragen: 
Psalm 10, 22, 42, 43, 44, 69, 74, 79, 88 
 
In psalm 10 heb je verschillende waaromvragen tegelijk: 
Waarom mag de boze dit doen? 
Waarom mag die boze op die manier de geboden en 
ook God openlijk belachelijk maken? 
En waarom doet God niet? Hij kiest toch voor de arme? 
Hij zal hem toch niet vergeten? 
En waarom God zo verborgen blijft als het moeilijk is? 
 
Psalm 74 vraagt zich ook af waarom God niet voor zijn 
volk kiest. 
Waarom ze zomaar kunnen spotten met God hoor je in 
psalm 10, 74, 79 
 
In psalm 42 en 43 vraagt men zich af waarom de ziel zo 
wanhopig is vol zelfbeklag. 
 
In psalm 43, 74 en 88 klinkt luid de vraag waarom God 
me verstoot. Wat ik misdaan heb om in zo een ellende 
te moeten voortdoen. 
 
In psalm 44 wordt er geprobeerd om God te overreden: 
Waarom slaap Je nog? Waarom vergeet Je ons? God is 
toch diegene die ons liefheeft? 
 
In psalm 69 is er de vraag waarom er zoveel ellende is. 
In psalm 88 herken je nog een andere waaromvragen: 
Waarom heeft God de mens geschapen? En als de mens 
dan dood is, heeft God daar iets aan? 
 
De vraag wat de mens eigenlijk is: 
Psalm 8 en 144 vragen zich af waarom God zo 
nadrukkelijk voor de mens kiest. 



B. Om samen te spelen  

variant 2. 

Andere spelregels 

Als vijf symbolen van je kaart bedekt zijn is 
deze kaart “beantwoord”. 
Iedere keer dat er iemand een pionnetje 
erbij kan zetten mag iedereen één pion 
willekeurig zetten bij een bepaalde kaart 
(de gelukkige kan er dan dus twee zetten).  
 
Een speler met een beantwoordde kaart 
mag 6 tegels trekken zodat die er in het 
totaal 16 heeft. Hij bekijkt ze, kiest welke hij 
wil houden en legt 6 tegels terug. Door het 
inzicht op de vraag heeft hij nu 
waarschijnlijk betere kansen op de 
overwinning. 

C. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Neem het telraam erbij om het aantal 
gespeelde beurten bij te houden. 
Schud de 15 opdrachtkaarten en leg er zes 
uit. Dan leg je die zes opdrachtkaarten voor 
je. Je neemt genoeg pionnen om op een 
symbool te kunnen leggen tijdens het spel. 
Het spel duurt zolang als je erover doet om 
drie vragen te “beantwoorden”. 
 
Een opdrachtkaart is een bepaalde vraag 
die de mens stelt. Verwijzingen naar 
antwoorden vind je op de opdrachtkaart. 
Telkens een tegel wordt uitgelegd bekijk je 
de opdrachtkaarten en zet een pion op een 
symbool dat je van die tegel herkent en ook 
terugvindt op een kaart. 
Pionnen mogen tijdens het spel verzet 
worden naar een andere opdrachtkaart, 
maar dan wel gelegd worden op een zelfde 
zegel of icoon. Dit geldt dan als één beurt. 
 
Als drie symbolen van je kaart bedekt zijn is 
deze kaart “beantwoord”. Bij het oplossen 
van het derde mysterie houdt het spel op. 
De beurten geven aan hoelang je er over 
gedaan hebt. 
  

Ook God durft vragen te stellen: 
Psalm 50 toont een God die ons ter verantwoording roept: 
Wat durf jij over mijn wet te zeggen? Denk je dat ik ben 
zoals jij? 
In psalm 82 vraagt God hoelang de goden, de 
machthebbers nog onrechtvaardigheid zullen verkiezen 
boven de zorg voor de armen. 
 
Een vraag is een levensvraag. Desnoods zonder er van 
overhoop te liggen. 
 
Een aantal van die vragen doorheen het psalmboek: 
Psalm 2: Waarom zijn mensen toch opstandig? 
Psalm 14, 53: Zou de onrechtvaardige echt niet weten dat 
hij dit niet mag? 
Psalm 15 en 24: Wie zou er bij God mogen zijn? 
Psalm 18: Wie zou nog zo betrouwbaar zijn als onze God? 
Psalm 19: Wie kent al zijn fouten? 
Psalm 27, 49: Waarom zou ik vrezen als God met mij is? 
Psalm 39: Wat heb Je nog met me voor, God? 
Psalm 50, 51: Zou God die offers wel willen? 
Psalm 55: Wie doet nu zijn broer kwaad? 
Psalm 58: Rechters, zijn jullie wel goed bezig? 
Psalm 64: Wie brengt de perfecte misdaad aan het licht? 
Psalm 77: Wie is zo groot als onze God? 
Psalm 78: Zou God voor ons zorgen? 
Psalm 90: Wie heeft er werkelijk ontzag voor God? 
Psalm 94: God luistert toch wel? 
Psalm 101: Hoe kan ik zuiver leven? 
Psalm 108: Wie brengt mij naar het geluk? 
Psalm 114: Waar heeft de natuur ontzag voor, naar Wie 
luistert zij? 
Psalm 115: Waarom zeggen de mensen: Waar is je God? 
Psalm 119: Hoe kan men vrij blijven van schuld? 
Psalm 121: Van wie komt mijn hulp? 
Psalm 127: Waarom je zorgen maken om dagelijks brood? 
Psalm 137: Hoe zouden wij kunnen zingen in deze 
ellende? 
Psalm 139: Zou ik niet tegen die zijn die tegen God is? 
Psalm 147: Wie is bestand tegen God? 
 
 
Beide symbolen komen ongeveer op hetzelfde neer en 
konden gerust door één teken voorgesteld worden. 
 
 



Materiaal 
 

 
 

 

 

 

 



 

 


