
Boek 4: Grote thema’s 

4.1. Schuld en onschuld 

A. Om samen te spelen 

Bijzondere spelregels 

Je kiest een spel als basis. Dit spel verloopt in twee grote delen.  
 
Eerst zorg je dat jouw “slechte tegels” uit jouw pak zijn en probeer je op 
die manier zo weinig mogelijk punten te verzamelen. 
 
In het tweede deel probeer je de “slechte tegels” die er liggen te 
bedekken met andere tegels. Die punten die je daarbij haalt mag je terug 
aftrekken van je totaal aantal punten. Probeer zo laag mogelijk te 
eindigen en toch niet negatief te gaan. 
 
De “slechte tegels” zijn die kaarten die de volgende elementen bevatten: 

 

 

 
 
De tegel met “schuldige” op is in de tweede ronde enkel te bedekken 
met een tegel met “onschuld” of “nieuw blad” op. 

    

Verloop 

Je hebt een rooster nodig om in te spelen. 
Als je met 2 speelt: een rooster van 3 X 5 
Als je met 3 speelt: een rooster van 3 X 5 
Als je met 4 speelt: een rooster van 5 X 4 
Als je met 5 speelt: een rooster van 5 X 5 
Als je met 6 speelt: een rooster van 6 X 5 
(Die roosters baken je vooraf eerst af. Zodat niet langs alle kanten 
zomaar mag aangelegd worden. Gebruik daarvoor de bijgevoegde 
hoekjes naast de roosters van 3 X 3) 
 
Eerste deel: 
Iedere speler probeert om zoveel mogelijk de “slechte tegels” in het 
rooster kwijt te geraken. Naast de spelregels die je gekozen hebt als 
basis, mag je telkens bij een gelegd “slecht element” één punt aftrekken. 
 
Een voorbeeld: 

Passende vragen 

 
Ken je voorbeelden van 
mensen die gepest 
worden hoewel ze er niets 
aan kunnen doen? 
 
Weet je ook waarom 
uiteindelijk die mensen 
gepest worden? 
 
Hoe kun je als onschuldige 
moed halen uit je geloof 
om verder te doen? 
 
Lees een passende psalm 
rond onschuld. Welke 
gedachten komen er bij je 
op na het lezen? 
 
Plaats nu Jezus als die 
onschuldige. Welke 
nieuwe gedachten krijg je 
nu? 
 
Als je je schuldig voelt, wat 
doe je om dit schuldgevoel 
kwijt te raken? 
 
Hoe denk jij over 
“vergeving vragen aan 
God”? 
 
Op welke manier zou jij 
vergeving vragen aan 
God?  
En waarom kies je voor 
deze wijze? 
 
Heb jij wel eens je schuldig 
gevoeld omdat je als volk, 
(als groep die het beter 
heeft), rechtstreeks of 
onrechtstreeks een ander 
onrecht hebt aangedaan? 
 



Het aanleggen van een tegel levert in de 
gekozen module of mogelijkheid 6 punten op, 
er staan echter op die aangelegde tegel 2 
“slechte” elementen op. Dan krijg je 4 punten. 
Op het rooster wordt er een tegel gelegd om 
aan te kunnen leggen. 
Nadat de eerste heeft aangelegd wordt die 
eerste tegel weer weg genomen, om zo ieder de 
kans te geven om evenveel tegels op het 
rooster te kunnen leggen.  
 
De tegels die je over hebt worden na de eerste 
ronde open gelegd voor iedereen. Alle “slechte 
elementen” die je nu overhoudt betekent 2 
strafpunten. Die worden bij je totaal gerekend. 
 
Tweede deel: 
Wie nu het meest aantal punten heeft mag nu 
beginnen. De spelers gaan ook in die volgorde 
gaan zitten zodat ieders speler evenveel kansen 
krijgt zich te herpakken. 
 
De kaarten worden opnieuw onzichtbaar voor 
de tegenspelers. 
De bedoeling is nu om de slechte tegels te 
bedekken. 
Wie dus nog tegels heeft met die elementen 
erop legt ze best zo vlug mogelijk zodat ze nog 
bedekt kunnen worden tegen het einde van het 
spel. (Nu worden  er geen punten meer 
afgetrokken bij het leggen van zo een element 
zoals in het eerste deel van het spel.) 
 
Wie nu punten haalt door aan te leggen volgens 
het gekozen spel als basis mag die punten 
aftrekken van de al behaalde score. Als iemand 
negatief zou gaan dan komen de punten van die 
tegel er echter weer bij! 
 
Zo spelen alle spelers al hun tegels. Als er nog 
“slechte elementen” zichtbaar zijn is de 
groepsopdracht niet geslaagd is er slechts een 
magere winnaar… Die winnaar haalt zo weinig 
mogelijk punten, maar blijft een positieve score 
houden. 
De groepsopdracht halen is dus ook van belang! 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Probeer het spel op een rooster van 3 X 3 met 
een starten met 15 tegels. Lukt het je?  

Achtergrond 

 
Schuld: 

Ieder mens draagt schuld. Wij zijn allemaal 
mensen.  
Alle onrecht is schuldig gedrag. In dit deel gaan we daar 
echter niet op in.  
In psalm 14 en 53 vindt God zelfs niemand van goede wil. 
In psalm 6 is de bidder ziek van schuld, in psalm 107 vind 
je nog zieken van hun zonden. 
Wees niet langer boos, straf mij niet horen we in psalm 6. 
In psalm 25 wordt gebeden om de zonden uit de jeugd te 
vergeven. 
In psalm 86 en 130 is er de eenvoudige vraag om 
vergeving. 
Vergeving van persoonlijke schuld merken we in psalm 32. 
In psalm 85 is het dan weer de vergeving van een volk. 
In psalm 79 wordt er gebeden om vergeving van het volk. 
De vraag om vergeving zien we in psalm 39 en 51. 
In psalm 38, 40, 41 en 69 is de bidder overweldigd door 
zijn zonde. 
In psalm 32 en 65 vinden we de gedachte dat wie zijn 
zonde belijdt vergeving krijgt. 
God schenkt vergeving in psalm 103 en 106. 
 
Onschuld: 

Niemand is zonder schuld. Maar je kunt wel 
onschuldig, onrechtvaardig behandeld worden. 
Psalm 7 en 17 gaan zelfs zo ver dat de psalmist bij hoog en 
laag beweert nooit aan dit onrecht gedaan te hebben. 
In psalm 101 beweert de bidder onschuldig te zijn aan 
onrecht. 
Psalm 26 vraagt zelfs een onderzoek om zijn onschuld te 
bewijzen. 
In psalm 18 wordt de bidder gered wat zijn onschuld 
verdiende. 
In psalm 44 voelt de bidder zich onschuldig en vraagt zich 
af waarom zijn volk zoveel te verduren krijgt. 
In psalm 59 zegt de psalmist aangevallen te worden 
omwille van zijn onschuld. 



Als je nu slechte tegels op slechte legt mag je geen score aftrekken van je totaal! 
 
 
 


