
.10. God en de afgoden. 

De nodige uitleg bij tegels: 

 de rechte en schuine weg 

de twee symbolen waarover het eigenlijk in dit spel gaat. Aan de ene kant de afgod 
voorgesteld door het gouden kalf; aan de andere kant het cijfer één dat voor één God staat. 

Het symbool voor de wet (de stenen tafelen) en een Hebreeuwse letter voor “de 
Allerhoogste”. Ze verwijzen beiden heel duidelijk naar God. 

De vijand met al zijn troeven: als een roofdier de spotter die bedreigt

de  dood het net, het insluiten 
Danken en loven is de manier om het negatieve in te dijken. 
Smeken eveneens. 

Nodige materiaal 

Een hulpkaart: 

- 

 

+ 

 

De opdrachtkaartjes 

De godzoeker: 
 
Hij zal er alles aan 
doen om het 
ongeloof in te 
dijken. 

De godzoeker: 
 
Hij zal er alles aan 
doen om het 
ongeloof in te 
dijken. 

De grijper: 
 
Hij zal er alles aan 
doen om macht te 
veroveren. 

De bange: 
Hij is neutraal. Bij 
een tegel van de wet 
wordt hij een 
bondgenoot van de 
godzoeker. Bij spot 
nog meer. 
Bij de dood en het 
roofdier verliest hij 
alle houvast en 
werkt vanaf dan 
mee met de grijper. 
Afwegen + of – Hij 
verandert dus 
geregeld van kamp. 

De bedreigde: 
Normaal volgt hij de 
godzoeker, van het 
moment echter dat 
er een bedreiging 
ligt, durft hij geen 
tegel te leggen 
naast een negatief 
element. 

De zelfzoeker: 
Normaal volgt hij de 
godzoeker, van het 
moment echter dat 
er een valkuil ligt 
verandert hij van 
strategie. 

 



A. Om tegen elkaar te spelen voor punten 

Begin 

De nodige opdrachtkaartjes: 
Als je met twee speelt: een godzoeker en een grijper 
Als je met drie of meer speelt: slechts één godzoeker en een 
grijper,aangevuld door andere kaarten. 
Als je met zes speelt: alle kaarten. 
 
Kies een module of mogelijkheid.  
Persoonlijke punten of scores blijven in dit spel belangrijk. 
Iedere speler krijgt voor het spel begint 20 tegels waaruit hij of zij er 
10 mag uitkiezen. De tegels die terug in de pak gaan worden nog eens 
goed geschud. 

Verloop 

Het is de bedoeling van het spel  om het andere kamp in te dijken, in 
te sluiten of om binnen een gebied de meeste icoontjes van jouw 
soort te hebben. 
 
Indijken: elke tegel van lof, dank en smeekgebed is een afbakening. Je 
hoeft enkel horizontaal en verticaal af te sluiten.  

 
Binnen de gebieden die afgesloten zijn geldt wie de meeste iconen 
van zijn soort heeft krijgt de extrapunten. 
Voor de grijper zijn dat:  

 
Voor de Godzoeker zijn dat:   

 
 
Voor alle spellen met het telraam: 
Per afgesloten ruimte van tegels wint diegene met de meeste iconen 
het aantal tegels van die ruimte maal twee. 
Als er iemand het einddoel bereikt op het telraam wordt het spel 
stopgezet. Dan worden de punten verdient met de iconen er nog bij 
geteld, dan pas is de winnaar bekend… 
 
Voor alle spellen met “X”en: 
Alle vlakken waar jouw iconen de bovenhand halen tellen voor één 
nog in te vullen puntenwaarde. 

Einde  

Met het telraam: als iemand het eindpunt bereikt worden de 
extrapunten erbij geteld en is de winnaar bekend. 
Met een raster: als het raster vol is. 
Met “X”n: als iemand zijn kaart vol is, als die de gewonnen terreinen 
erbij telt. 

Achtergrond 

 
Het symbool van de stier 
gebruik ik zowel voor 
afgoden als voor 
“goddelozen”. 
Afgoden zijn duidelijk. Met 
het woord goddelozen 
begeef ik me echter op 
gevaarlijk terrein. Het zijn 
meestal die mensen die zich 
niet houden aan Gods 
voorschriften. Het is de 
onrechtvaardige die 
hiermee genoemd wordt en 
niet die mens die niet in 
God gelooft. Uit de praktijk 
van hun leven zie je dat ze 
God niet nodig hebben of 
opzij laten liggen. 
 
Tegelijk wil ik het hier ook 
hebben over de goden in 
verschillende psalmen 
genoemd. Dit zijn 
waarschijnlijk heel oude 
psalmen. Ze kiezen voor die 
ene God, maar sluiten het 
bestaan van andere nog niet 
uit. Het kan ook echter een 
verwijzing zijn naar de 
machthebbers, die zich als 
goden gedragen… 
 
Afgoden: 
Psalm 4, 24, 31, 97, 106, 
115, 135. 
 
Goden: 
Psalm 16, 29, 50, 81, 82, 86, 
89, 95, 96, 135, 136, 138. 
 
“goddelozen”, in andere 
vertalingen als “die kwaad 
doen”, “de boze”, enz.: 
psalm 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 
17, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 
37, 39, 50, 55, 58, 68,73, 75, 
91, 92, 94, 101, 106, 109, 
112, 119, 129, 139, 140,141, 
145, 147. 
 



B. Om alleen te spelen 

Verloop 

Dit spel zou ik enkel spelen met een raster. 
(5X5, 6X6…) 
Jij bent natuurlijk de Godzoeker. Je bent wel 
verplicht om ieder icoon te spelen.  
Je trekt dus een tegel en legt die zo strategisch 
mogelijk. 
De kunst bestaat erin om alle symbolen van de 
grijper in te sluiten zodat zo weinig mogelijk 
tegels aangetast zijn en je zoveel mogelijk 
tegels als zuiver kunt tellen op het einde van 
het spel. 
De symbolen van de grijper zijn:  

 
 
De tegels tellen dubbel als ze vergezeld zijn in 
dit veld door één van de volgende symbolen: 

 
 
Insluiten kun je door tegels van lof en dank of 
van vragen om Gods hulp: 

 

De leugen” wordt genoemd in psalm 4, 5, 10, 12, 35, 52, 59, 
62, 63. 
De zonde komt voor in psalm 19, 25, 32, 36, 38, 39, 40, 51, 
59, 65, 78, 79, 85, 89, 90, 103, 107, 109, 130. 
 
“Opstandig zijn tegen God” komt voor in psalm 2 en 5. 
“Er is geen God” hoor je in psalm 10, 14, 53. 
De vraag “waar is je God” klinkt in psalm 3, 42. 
 
1.:Daar tegenover staat duidelijk het kiezen voor één God, 
de Bijbelse God van Abraham, Mozes… 
Psalm 18, 35, 71, 73, 75, 83, 86, 89, 96, 97, 113 snijden dat 
thema aan. 
 
Er zijn echter ook andere psalmen: 
In psalm 36 staat dat goden en mensen bij God mogen 
schuil gaan… 
God staat boven de andere goden: in psalm 50, 82, 89, 95, 
96, 97 en 135. 
De andere goden zijn gewaarschuwd: in psalm 16. 
De andere goden moeten God erkennen: in psalm 29. 
 
De andere goden zijn maar prutsers: in psalm 31 en  96. 
De andere goden zijn slechts gemaakt: in psalm 115 en 135. 
De andere goden zijn leugengoden: in psalm 4. 
In psalm 82 worden wij goden, zonen genoemd. 
God wordt bezongen, de andere goden mogen kijken in 
psalm 138. 

Passende vragen 
Welke afgoden worden er vandaag aanbeden? 
 

Goddelozen betekende mensen die zich niet hielden aan de wetten van rechtvaardigheid en medemenselijkheid. 
Wat vind jij vooral goddeloos? Wat vind jij erg? 
 

Hoe sta je als christen tegenover mensen van een ander geloof of andere overtuiging? 
 

Hoe getuig je van jouw geloof in een seculiere wereld? 
 

Opstandig zijn tegen God is volgens de psalmen zondig. Is het passend om opstandig te zijn in je geloof? 
Hoe versta je dat? 
 

Wat maakt dat je kiest voor jouw overtuiging? 
 

In hoeverre geloof jij in een God die nabij is? 
Heb je een ervaring die daarvan getuigt? 
 

Wat belemmert je soms om tijd te maken om God te danken? 
 

Welke dagelijkse beslommeringen zijn uiteindelijk niet zo belangrijk en nemen van ons soms te veel aandacht in 
beslag? 
 

Wat betekent het voor je dat die God waarover we spreken een God is die concrete geschiedenis heeft geschreven? 



Materiaal: 
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B2,10 B2,10 B2,10

De godzoeker:

Hij zal er alles aan doen om 

het ongeloof in te dijken.

De godzoeker:

Hij zal er alles aan doen om 

het ongeloof in te dijken.

De grijper:

Hij zal er alles aan doen om 

macht te veroveren.

De zelfzoeker:              B2,10

Normaal volgt hij de 

godzoeker, van het moment 

echter dat er een valkuil ligt 

verandert hij van strategie.

De bange:                  B2,10

Hij is neutraal. Bij een tegel 

van de wet wordt hij een 

bondgenoot van de 

godzoeker. Bij spot nog 

meer.  Bij de dood en het 

roofdier verliest hij alle 

houvast en werkt vanaf dan 

mee met de grijper. Afwegen 

+ of – Hij verandert dus 

geregeld van kamp.

De bedreigde:           B2,10

Normaal volgt hij de 

godzoeker, van het moment 

echter dat er een bedreiging 

ligt, durft hij geen tegel te 

leggen naast een negatief 

element.


