
1.1. Mijn God, mijn leven. 

Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Vooraf leg je een veld van tegels zichtbaar voor ieder. 
Als je met 2 speelt: een veld van 4 X 4 
Als je met 3 speelt: een veld van 5 X 5 
Als je met 4 speelt: een veld van 6 X 6 
Als je met 5 speelt: een veld van 7 X 7 
Als je met 6 speelt: een veld van 7 X 7 
 
Een pion per speler wordt in een hoek van het spelbord gezet. 
Kies een spel als basis. Elke speler krijgt 10 tegels om te beginnen. 
Iedere speler krijgt ook 10 kleine pionnetjes. 

Verloop 

Het doel van het spel is om een zo hoog mogelijke combinatie te maken van zegels. 
 
De combinaties van laag naar hoog: 
Drie van de vier groene 
zegels 
Alle groene zegels 
De gele zegels 
Drie grijze zegels 
Drie blauwe zegels 
Drie rode zegels 
Vier grijze zegels 
Vier blauwe zegels 
Vier rode zegels 
Vijf grijze zegels 
Vijf blauwe zegels 
Vijf rode zegels 
Zes grijze zegels 
Zes blauwe zegels 
Alle rode zegels 
Alle grijze zegels 
Alle blauwe zegels 
meerdere combinaties…  



 
Een speler mag tijdens zijn beurt 1 of2 plaatsen verzetten (horizontaal of vertikaal). De tegel waar hij 
op terecht komt mag hij van het spelbord halen en in zijn aparte verzameling stoppen. Dit als de 
andere spelers niet geïnteresseerd zijn… Ze kunnen steeds tijdens de beurt van een andere speler 
één van de kleine pionnetjes “inzetten”. In totaal kan dit dus per speler 10 keer. 
De speler aan zet moet dan proberen om met een tegel de tegel die er ligt voor zoveel mogelijk 
punten vervangen. Als de uitdager hoger kan bieden met een tegel van hem dan krijgt die de tegel, 
anders blijft de gegeerde tegel in het bezit van de speler. 
 
Tijdens een beurt mag je ook steeds indien je dit wenselijk vindt een tegel uit de eigen 10 tegels bij 
die aparte verzameling leggen. 
Na de beurt mag je steeds je pak aanvullen tot 10 tegels. 
 
Met die aparte verzameling probeer je een zo hoog mogelijke combinatie te verkrijgen. 
 
Na iedere derde ronde worden de tegels waar geen pion op staat bezaaid met nieuwe tegels.  

Einde  

Als iemand de eindstreep haalt of nadat de derde ronde voorbij is nadat je al drie maal tegels hebt 
aangevuld. (dus na ronde 12). 
 
 
 



 

Achtergrond 

 
Uitzien 
Uitzien naar God kan op twee manieren: 
Je kunt verlangen dat God er is omdat Hij je zou redden. 
Zie psalm 13, 25, 27, 33, 40, 42, 63, 70, 79, 120, 121,  123 
 
En je kunt gewoon ook verlangen naar God om bij Hem te zijn. 
Zie psalm 63, 84, 122, 130 
 
Het eerste soort verlangen komt zoals je ziet veel meer voor in de 
psalmen. Dit komt omdat de biddende mens in de psalmen vaak 
in moeilijke situaties zat. 
 
Bron 
De waarden van de godsdienst kunnen een bron zijn om naar te 
leven en om ook van te leven.  Zo zijn gerechtigheid en 
mededogen met de arme heel belangrijke.  
“Jij bent de bron van ons leven” kan ook letterlijk verstaan 
worden. Wij zijn immers schepselen van Hem. 
De bron van het leven kan ook vanuit het verbond verstaan 
worden. Dat is veel breder dan het naleven van een aantal 
waarden, rijker dan te ervaren dat God ons gemaakt heeft. Het 
duidt op een liefdesband, een verbond tussen mens en God. 
 
Bron van geluk voor wie zijn naaste liefheeft. Zie psalm 1, 18, 
112, 128, 133, 134 
 
God is mijn bron en schepper: zie psalm 8, 87, 92, 104, 115, 136, 
139, 147 
 
Bron van geluk vanwege het verbond en de wet: zie psalm 1, 18, 
19, 105, 111, 119, 147 
 
Bron die leven doet: zie psalm 4, 18, 23, 27, 36, 80, 115, 124,  
126, 127, 132, 135, 138, 145 
 
Bron van vreugde en geluk: zie psalm 5, 16, 18, 103, 107, 113, 
118, 136 
 
Vertrouwen: 
Zie psalm 3, 4, 13, 14, 20, 22b, 23, 27, 28, 31, 33, 37, 52, 53, 55, 
62, 73, 116, 125, 131, 146 
 
God kent me: zowel mijn goede al mindere kanten 
zie psalm 31, 33, 44, 69, 94, 138, 139, 142 

Passende vragen 

 
Waar zie jij naar uit? 
 
Verlang jij om gewoon bij de Heer 
te zijn, of lijkt je die gedachte 
vreemd? 
 
Van welke waarden wil jij leven? 
 
Welke waarden haal jij iuit je 
geloof? 
 
Sta jij op en ga jij slapen met de 
gedachte aan God? 
 
Wanneer kom jij tot gebed? 
 
Wat of wie is de bron van je 
geluk? 
 
In welke mate vertrouw jij in het 
leven? 
 
En in God? 
 
En in de medemens? 
 
Wat betekent voor jou:  
“God gaat met de mens een 
verbond aan? 
 
Wat maakt jou gelukkig? 
 
Wat voor gevoel komt bij je op 
"gekend te zijn door God"? 



Materiaal 
 

 
Drie van de vier groene zegels 
Alle groene zegels 
De gele zegels 
Drie grijze zegels 
Drie blauwe zegels 
Drie rode zegels 
Vier grijze zegels 
Vier blauwe zegels 
Vier rode zegels 
Vijf grijze zegels 
Vijf blauwe zegels 
Vijf rode zegels 
Zes grijze zegels 
Zes blauwe zegels 
Alle rode zegels 
Alle grijze zegels 
Alle blauwe zegels 
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