
1.1. God, waar ben je? 

A. Om samen te spelen 

Begin 

Je hebt de dobbelsteen nodig met 8 zijden. 
Leg in het midden het rooster bedoeld voor de “smeker”. 
Voor het gemak leg je tegels gedekt om de grootte van het 
spelbord weer te geven en wel zo dat je niet te veel tegels 
verliest voor het spel. 
Aan de buitenkant leg je cijfers op of achter de gemarkeerde 
punten in dit voorbeeld. Dit is de beweegruimte voor de “lover”. 
Iedere speler plaatst ergens een eerste tegel op het spelbord 
met zijn pion erop. 
Voor zich legt ieder tien kleine pionnetjes. 
 

 
 
Voor 2 tot 3 spelers: een speelveld van 7 X 7. 
Voor 4 tot 6 spelers: een speelveld van 11 X 11 
Kies een spel als basis. Ieder krijgt 10 tegels. 

Verloop 

Verloop van een ronde.  
Eerst gooit een speler een eerste maal met de speciale 
dobbelsteen. 
Dit is voor het plaatsen van de smeker in het midden van het 
speelbord. 
Daarna wordt er nog eens gegooid voor de lover. Ook die plaats 
je, nu aan de buitenkant van het speelbord. 
 
Alle spelers die met hun pion in het verlengde van de smeker 
staan moeten één tegel inleveren en tegelijk ook één van de 
kleine ponnetjes voor zich. Dit betekent dat na de beurt je nog 
slechts je pak mag aanvullen met 9 (of één tegel minder). 
 
Als spelers die met hun pion in het verlengde van de lover staan 
mogen één tegel bijnemen en krijgen tegelijk ook één pionnetje 
erbij. Dit betekent dat ze nu hun pak op het einde van hun beurt 
met één tegel erbij mogen aanvullen. 
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Achtergrond 

God is niet steeds de afwezige als 
de mens te lijden heeft. In de 
psalmen weigert die soms zelfs te 
helpen of Hij werkt zelfs tegen… 
God is boos en straft: zie psalm 6, 
27, 34, 38, 74, 77, 78, 79, 80, 85, 
88, 89, 90, 95, 108 
 

Waarom verniel Je? Zie psalm 80 
 

God beproeft de mens: zie psalm 
39, 66, 71 
 

God verstoot de mens: zie psalm 
27, 43, 44, 60, 74, 88 
 

God verlaat de mens: zie psalm 22 
 

God breekt de mens: zie psalm 
102 
 

God is afwezig, verborgen: zie 
psalm 10, 22a 
 

God vergeet zijn volk: zie psalm 
42, 44 
 

God zwijgt: zie psalm 28, 83, 109 
 

De mens vraagt om aandacht. In 
zijn nood heeft hij God nodig. 
 

Luister naar me: zie psalm 5, 28, 
31, 54, 55, 61, 64, 86, 88, 102, 
130, 142, 143 
 

Keer terug of keer je om: zie psalm 
6, 86, 90 
 

Antwoord me: zie psalm 4, 13, 17, 
27, 69, 102, 143 
 

Wacht toch niet langer: zie psalm 
70 
 

Omwille van Je naam: zie psalm 6, 
13, 21, 143 
 

Sta op, verrijs: zie psalm 3,  7, 9, 
17, 35, 44, 57, 74, 82, 102 



Alle plaatsen op het speelbord zijn bereikbaar, ook de gedekte 
hulptegels… 
Natuurlijk moet je vroeg of laat buiten de beschermde zone… 
 
Nog bijzondere regels: 

 in de binnenste kring moeten er zoveel mogelijk gele 
grondkleuren liggen. Die scoren + 3 punten 

 in de buitenste kring heb je voordeel om groene grondkleuren te 
leggen. die scoren daar ook + 3. 

 Als je in één van die zones een oranje grondkleur leg dan krijg je 
+ 2 

 
Verloop van een beurt voor een speler: 
Leg een tegel aan de tegel waarop je pion staat.  
Duidt je punten aan op het telraam of op een blad (bij het “X”en). 
Verzet je pion naar de nieuwe tegel. 
Vul je pak terug aan. 
 
Wie slaagt erin om op het telraam uit te geraken? 

Einde  

Die het eerst de eindmeet haalt… 
 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Zelfde spel met een rooster van 7 X 7. Maar nu riskeer je telkens 2 tegels 
te verliezen of er bij te winnen. 
 
 
 
 

Passende vragen 

 
Heb je wel eens hetzelfde gevoel 
dat God er niet is? 
 
En dat Hij je verstoot of straft? 
 
En dat Hij je beproeft? 
 
Hoe ga je om met het feit dat God 
soms zo afwezig lijkt? 
 
Hoe denk je dan over God? 
 
Zoek je soms God op in zijn 
“afwezigheid”? 
 
Hoe ervaar je dan toch God op die 
moeilijke momenten? 
 
Wat houd je recht op momenten 
dat je God nodig hebt en niet 
ervaart? 
 


