
1.1. Ommegang 

Speciaal  materiaal 

Per speler 2 “geluk brengertjes”. Neem hiervoor 
de kleine rode of witte pareltjes. 

A. Om samen te spelen 

Spelverloop 

In dit spel volg je een weg met je tegels. Met 
andere woorden je moet steeds je tegel 
aanleggen aan de laatst gelegde tegel. 
Je mag slechts één tegel aanleggen per beurt. 
Kies een spel als basis. (Interessant kan zijn om 
module 4 te nemen of een afgeleide 
mogelijkheid.) Elke speler neemt 10 tegels. 
 
Speciale regels: 
Wie een vers aanlegt uit psalm 47, 97, 100 of 
134 krijgt automatisch de dubbele punten. 
 
Een tegel met een schuine weg of van de 
schuldige mag niet gebruikt worden! 

 
Als je een tegel met een pelgrim op 
kunt tonen, dan mag je toch een tegel 
aanleggen met één van de twee 

verboden zegels. Dan moet je wel in de volgende 
beurt de kaart met de pelgrim aanleggen. Ze 
blijft dus open klaarliggen tot de volgende beurt.  
 
Het gebruik van de “geluk brengertjes”. 
Als je een tegel hebt met een verboden zegel op 
dan kun je die nog wisselen tijdens je beurt voor 
een blind te trekken andere tegel. Dan ben je 
wel verplicht om de net getrokken tegel 
onmiddellijk aan te leggen. (Bij module 4 of een 
afgeleide kun je die “geluksbrengers” ook 
gebruiken om een andere tegel te wisselen). 
 
Als iemand zijn tegels op zijn, dan krijgt ieder 
nog de kans om in die beurt één maal aan te 
leggen. Dan wordt er gekeken wie het meeste 
punten heeft gehaald.  

B. Om alleen te spelen 

Neem 15 tegels en leg aan. Hoeveel punten haal 
je? 

Achtergrond 

Op tocht gaan, pelgrim zijn kan symbolisch maar 
ook letterlijk. Het op weg gaan naar een oord waar 
geloven een diepere wortel heeft gekregen kan een 
zowel louterende, ontmoetende en feestelijke 
tocht worden. 
 
Zo trokken talrijke joden naar Jeruzalem, naar de 
tempel. 
In verschillende passages uit de Bijbel vinden we 
daar getuigenissen van. Ik geef er slechts enkele uit 
het nieuwe testament: 
Jezus trok als 12-jarige voor het eerst mee met zijn 
ouders op weg naar de tempel. 
 
In de tijd van het laatste avondmaal waren er veel 
joden in Jeruzalem omdat het joodse paasfeest 
werd gevierd, dit is het feest van de uittocht uit 
Egypte. 
 
Ook bij het Pinksterverhaal bij handelingen lezen 
we dat omwille van het feest joden van alle talen 
bijeen waren in Jeruzalem. 
 
Ik heb het titeltje “ommegang” genoemd. Meestal 
eindigde een tocht dan ook met een feestelijke 
intrede. Bij die intrede werden vaste plaatsen 
bezocht. Net zoals een ommegang een kleine 
pelgrimstocht is met vaste plaatsen… 
 
Woorden die kunnen verwijzen naar dit thema: 
Processie: psalm 24, 47, 48, 68, 93,  
 
Pelgrim: psalm 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, de 
trappsalmen dus. 
 
Tempel, huis: psalm 5, 138 
 
Naar toe gaan: psalm 34, 68, 78, 84, 118, 122, 134 
 
Berg: psalm 43, 99 
 
Binnen Jeruzalem: psalm 122, 125 
 
Treedt binnen (In Zijn poorten): psalm 95, 100 
 
Nog passend in dit thema: psalm 15, 24, 50, 87, 95 
 
Ook de psalmen waarin men oproept om te zingen 
passen hier best bij. 


