
 

Hoe met jongeren spelen? 

Met de psalmogram van de 
grondkleuren: 
 
Je hebt nodig: pen en papier 
Als een speler gooit met de dobbelsteen 
moet hij niet enkel zijn pion op het telraam 
verplaatsen, maar ook op een blaadje één 
zin zetten in dezelfde grondtoon als hij 
gegooid heeft. Dit doe je met eigen 
woorden. 
 
Dus vier mogelijkheden: 

 God danken 

 Hem iets vragen of vragen om hulp 

 Iets wat je aan God of de andere 
spelers wilt vertellen 

 Iets opschrijven dat voor jou een 
goede raad is 

 
 
 
 
 

Met de psalmogram van de 
medespelers: 
 
Je hebt nodig pen en papier 
Als een speler nu een dobbelsteen gooit 
schrijft hij op wat hem geraakt heeft de 
laatste tijd of waaraan hij moet denken. 
Opnieuw vier mogelijkheden: 

 Iemand die hem helpt of die het 
goede voorbeeld heeft. Schrijf er 
ook bij wat juist. Of iemand die zijn 
hulp wel nodig heeft, zo concreet 
mogelijk. 

 Iets waar hij het moeilijk mee heeft 
of iets dat hem dwars zit. 

 Iets dat hem raakt in de natuur 

 Iets wat hem vreemd is dat hem 
toch aanspreekt, iets van een 
andere cultuur. Of andere 
gewoontes die juist bang maken.  

 
 

Met de psalmogram van Gods 
daden: 
 
Opnieuw hetzelfde principe: je gooi 
bepaalt waarover je het hebt. Deze 
maal schrijven we niet neer maar 
komen we tot getuigenissen. 

 God spreekt: Wanneer heb je 
je aangesproken geweten door 
God? Kun je iets vertellen, 
getuigen? 

 God zwijgt: Hoe ga jij om met 
het gevoel die God zo weinig te 
ervaren? 

 God helpt: Geloof jij dat God 
daadwerkelijk helpt? Heb je 
Hem al iets gevraagd? En hoe 
was de ervaring? 

 God heerst: Hoe zie jij God als 
schepper? Of Hoe zie jij een 
rechtvaardige God? 

Als je al iets besproken hebt doe je dit 
natuurlijk geen tweede keer. 
 

 

Met de psalmogram van de 
situaties: 
 
Nodig: een psalmenboek, pen en 
papier. 
Kies vooraf een situatie waar jij je 
momenteel, of een tijdje geleden in 
bevond. 
Doe het passen met één van de zes 
situaties uit dit spel. 
 
Als je als speler op een psalm terecht 
komt met diezelfde situatie dan zeg je 
dat de groep en lees je samen een 
stukje van die psalm waar je op staat. 
 
Daarna vertel je welke gevoelens of 
zaken die je herkent van in die psalm 
en vertel je eventueel hoe toch anders 
je die situatie ervaart. 
 



 

Kansen om te komen tot gesprek: 
 

Over de medespelers: 
. Welke  medespelers ervaar jij in je leven? 
 
. Hoe ga jij om met mensen die je 
tegenwerken? 
 
. Hoe ga jij om met mensen die totaal van je 
verschillend zijn? 
 
. Ervaar jij nog dat geloven niet enkel 
persoonlijk is maar ook een volk kan 
binden? 
 
. Wanneer deel jij nog je geloof? 
 

Over God: 
. In welke God geloof jij? 
 
. In welke God wil jij niet geloven? 
 
. Wat denk jij over diepgelovige mensen? 
Over mensen die enkel God roepen in 
nood? Over mensen die in jouw ogen 
overdrijven in één of andere zin als 
gelovige? 
 

Over de verschillende situaties: 
. Ben jij eens onheus behandelt? Hoe heb je 
dit verwerkt? Kwam God te pas? 
 
. Met welke schuldvraag kun jij leven 
waarbij je met schroom tot God nadert? 
 
. Wat betekenen plaatsen van gebed voor 
je? 
 
. Wat noem jij gezegend zijn? 
 
. Bij wie kun jij terecht als je tegenslagen 
kent? Is dit ook bij God? 
 
. Welke zekerheden ken jij in je leven? 
 
. Waarin geloof je rotsvast? 
 

Lees een psalm omwille van een 
symbool en spreek samen over dit item. 

Kansen om te komen tot gebed: 
 

Bij de medespelers: 
. Kies een symbool van medespeler. 
Benoem die medespeler zoveel 
mogelijk.  
Voorbeeld: natuur, de bomen, de zee, 
de dieren… 
Voorbeeld: de ambetante op mijn 
werk, de spotter in de buurt, diegene 
die aan mijn rechten knaagt… 
Bid er dan voor. 
 
. Zoek een psalm op typisch voor die 
medespeler en lees die samen. 
 

Bij het Godsbeeld: 
. Lees een psalm. Ventileer hoe jij staat 
tegenover dat Godsbeeld. Kom tot 
stilte en herhaal korte zinnetjes die je 
getroffen hebben vanuit de psalm of 
vanuit het gesprek. 
 

Over de verschillende situaties: 
. Ga samen naar een stille ruimte en 
draag elkaar in die stilte. 
 
. Zing een lied. 
 
. Leg een flap in het midden krabbel er 
woorden op omtrent pijn, je schuldig 
weten, je onschuldig getroffen zijn. 
Laat een stilte en kom dan tot 
voorbeden. 
 
. Leg een bloem of steek een kaars aan. 
Denk aan gezegend zijn, verlangen en 
vertrouwen. 
Spreek in de groep woorden van 
geloof, lof en dank. 


