
1.1. Hij zegt 

A. Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Gebruik een raster van 6 X 6 of 8 X 8. 

Spelverloop 

Verloop 

Zoek een spel al basis. Belangrijk in dit spel zijn de tegels met het zegel van 
“Godsspraak” op. 

 
We nemen als voorbeeld het raster van 8 X 8. Als je 6 X 6 gebruikt valt de 
buitenste regel weg… 
 

 
 
De vier binnenste vakjes zijn enkel voor tegels met de zegel “orakel” op. De 
eerste tegel die er op komt is 3 extra punten waard; de tweede 4; de derde 
5 en de laatste 6 punten. 
 
in de vakjes rond de kern is een tegel met “Godsspraak” 3 extra punten 
waard. Andere tegels mogen in dit gebied. 
 
In de buitenste zone mogen er geen tegels komen met “Godsspraak” 
 
De vier binnenste vakjes zijn enkel voor tegels met de zegel “orakel” op. De 
eerste tegel die er op komt is 3 extra punten waard; de tweede 4; de derde 
5 en de laatste 6 punten. 
 
in de vakjes rond de kern is een tegel met “Godsspraak” 3 extra punten 
waard. Andere tegels mogen in dit gebied. 
 
In de buitenste zone mogen er geen tegels komen met “Godsspraak” 
 
 

Achtergrond 

 

Godsspraak, orakel 
Zie psalm 2, 50, 60, 75, 81, 
82, 87, 89, 91, 95, 110, 132 
 
God spreekt over de Messias, 
de Zoon…: psalm 2 
God spreekt over offers: 
psalm 50 
God spreekt over Israël en de 
geschiedenis: psalm 60, 81, 
95 
God spreekt over David: 
psalm 89 
God spreekt over die Hem 
eren: psalm 87 
God spreekt tot en over de 
hooghartige mens en de 
zondaar: psalm 75, 82 
God verwittigt geen vreemde 
goden te hebben: psalm 81 
God spreekt tot de 
rechtvaardige: psalm 91, 110 
God spreekt over Sion: psalm 
132 
 



  



 

 
 

Passende vragen bij 3.2. 

Wat is geroepen zijn? Roeping? 
 
Wat zijn volgens jou de voorwaarden om te kunnen spreken van een roeping? 
 
Hoe moet er gesproken worden over roeping? 
 
Hoe spreekt God vandaag tegen zijn schepping? 
 
Heb jij al eens meegemaakt dat je je aangesproken voelde door God? 
Vertel eens? 
 
Hoe kun je zien dat God daadwerkelijk heeft gesproken?  
Dat roeping echt is? 
 
Hoe kun je leren om beter te luisteren naar wat God van je verlangt? 
 
Wat denk je over het spreken van God als je één van die psalmen leest?  
 
Kun je spreken in Gods naam?  
Waarom wel of niet? 
Wanneer wel of niet? 
 
Hoe ga je om met Gods woord, de Bijbel? 
 
Wat is voor jou de betekenis van die Bijbel? 
 
 
Wat denk jij over de volgende stellingen? 
In het oude testament en dus ook in de psalmen kun je sporen van God van de verwachte 
Jezus herkennen. 
 
Je hebt het oude testament en dus ook de psalmen nodig om christen te worden en te 
leven als christen. 
 
Alle psalmen kunnen gebeden worden door een christen mens, ook de vloekpsalmen. 
Neem hiervoor eens psalm 58 door. 


