
1.1. Vreze voor de Here 

Nodige materiaal 

Groene muntjes: 2, 3, 7, 15, 18, 19, 22, 23, 31, 34, 40, 50, 52, 55, 60, 62, 
64,  67, 79, 86, 106, 109, 111, 112, 115, 119, 128, 138, 143 
Rode muntjes: 5, 25, 27, 37, 42, 61, 63, 66, 70, 91, 121, 123, 130 
 

 
Het telraam 
Pionnen om ook op de kaarten te leggen: we noemen die pionnen 
wachters. 
Twee dobbelstenen 

A. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Deze maal ga je vooruit op het telraam door met twee dobbelstenen te 
gooien. Leg de muntjes op het telraam bij het juiste vakje. 
Door met de dobbelstenen te spelen kom je automatisch op de groene en 
rode muntjes terecht. Verder kies je spel als basis om de tegels te kunnen 
aanleggen. De punten van dit grond- of basisspel tellen nu niet. Het is pas 
belangrijk aan het einde van het spel. 

Verloop 

Bij een groen muntje: “waken” In plaats van de volgende beurt te gooien 
met de teerling, mag je één gelegde tegel wisselen, zorg wel dat die past 
indien je het basisspel neemt (min 5 punten telt hier niet, dus zijn er 
bepaalde combinaties uitgesloten). 
Bij een rood muntje: “vrezen” Je mag de volgende beurt gooien en 
achteruit gaan op het telraam. (daardoor wordt je spel verlengd). 
 
Als je een tegel legt met de volgende zegels mag je een pion van jouw 
kleur zetten op die tegel. Je zet er een waker op die geeft jouw punten op 
het einde van het spel. 

 
Als je een zes gooit: mag je een tegel onder een door jouw bezette tegel 
leggen. Zo maak je torentjes om nog beter te kunnen uitkijken. 

Einde  

Als de speler het afgesproken eindpunt bereikt heeft op het telraam wordt 
het spel stopgezet. Nu mag de speler alle bezette tegels (door er een pion 
boven op te staan hebben) in een combinatie leggen die volgens het 
gekozen basisspel het meest punten oplevert.  
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50 52 55 60 62 64 67 79 86 106

111 112 115 119 128 138 143 5 25 27

42 61 63 66 70 91 121 123 130

40 109 37 B1,11

Achtergrond 

 
Uitnodiging tot ontzag: psalm 
2, 34 
Met ontzag: psalm 5, 64, 112, 
130 
Wie ontzag toont: psalm 15, 
25, 60, 128 
Algemeen: psalm 19, 40, 52, 
55, 66, 67, 86, 111, 119 
 
Met vrees voor God: psalm 31, 
34, 103, 115, 119, 135 
Algemeen: psalm 22, 25, 33, 
102, 111 
 
Uitnodiging tot eren:  
psalm 2, 22 
Tot eer van zijn naam: 
psalm 18, 23, 31, 66, 79, 106, 
109, 115, 138, 143 
Algemeen: 7, 50  
God is mijn eer: psalm 3, 62 
 
God waakt: psalm 61, 66, 91 
Uitnodiging tot: psalm 27, 37 
Algemeen: Psalm 5 
De Heer houdt de wacht: 
psalm 121 
 
Uitzien naar: psalm 25, 42, 63, 
70, 123, 130 
 
 



B. Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin: Idem als bij A 

Verloop 

Bij een groen muntje: “waken” In plaats van de volgende beurt te gooien met 
de teerling, mag je één gelegde tegel wisselen. Je mag indien het één van de 
hieronder afgebeelde zegels is één van je pionnen opzetten. 
Bij een rood muntje: “vrezen” Je mag de volgende beurt gooien en een door 
jouw aangeduide speler achteruit doen gaan op het telraam. (daardoor 
wordt je spel verlengd). 
 
Als je een tegel legt met de volgende zegels mag je een pion van jouw kleur 
zetten op die tegel. Je zet er een waker op die geeft jouw punten op het 
einde van het spel. 

 
Als je een zes gooit: mag je een tegel onder een door jouw bezette tegel 
leggen. Zo maak je torentjes om nog beter te kunnen uitkijken. 

Einde 

Als één speler het afgesproken eindpunt bereikt heeft op het telraam wordt 
het spel stopgezet. Nu mogen de spelers alle door hun bezette tegels (door 
er met hun pion boven op te staan hebben) in een combinatie leggen die 
volgens de vooraf gekozen module of mogelijkheid het meest punten 
oplevert. Wie wint er nog uiteindelijk? 

C. Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Leg een levenspad aan van 46 gedekte tegels en wel zo dat je een rechthoek 
bekomt van 15 op 10 tegels. In het midden leg je een dobbelsteen en een rad 
gemaakt voor dit spel. Alsook een aantal kleine pionnetjes. Er is geen telraam 
nodig…Je zet de pions van de spelers op een hoek van de rechthoek. Dat is de 
startplaats. 
Kies een spel als basis en deel voor elk 10 tegels uit. (enkel module 4 en 6 zijn 
zinvol, desnoods gecombineerd). 
 
Het rad: 

 

Vrezen heeft hier 
minder de 
betekenis van bang 
zijn , dan wel van 
opkijken naar, eren. 
Het vrezen van de 
Heer zorgt net dat 
je geen vijanden 
meer hoeft te 
vrezen. In 
tegendeel tot wat 
wij spontaan 
zouden denken 
maakt dit vrezen 
van de Heer ons 
vrij. 
Vrezen betekent 
dan ook kiezen om 
zijn wet te volgen, 
kiezen om 
rechtvaardig te zijn. 
En vooral ook 
verlangen, uitkijken 
naar de komst van 
de Heer. Daarom 
wordt er ook 
gewaakt. 
 
 
 
 
 
 
Zoals wij uitzien, zo 
ziet God ook uit 
naar ons. Hij houdt 
zelfs bij ons de 
wacht. 
 
 
 
 
 



Verloop 

Er wordt bij het begin van een beurt met een dobbelsteen geworpen door 
de speler. Met de pion ga je op het rad vooruit en kom je bij een situatie of 
een gevoel. Dan zie je waar je naartoe moet op het levenspad. 
 
Normaal mag je ook eerst het aantal stappen vooruit op dat pad en komt 
er nog een opdracht bij. Het kan echter ook dat je moet blijven staan. 
Op het levenspad kom je ook op een tegel terecht. De tegel wordt 
zichtbaar gemaakt. 
We kijken  op het rad naar de eigen opdracht en voeren die uit. 
 

Sidder en Beef: Ga 2 stappen achteruit met je pion en leg daar een tegel 
aan. Sta met je pion op de aangelegde tegel. Met een volgende beurt moet 
je eerst terug op het pad geraken. 
 

Breng eer: Ga 4 stappen nog vooruit. Leg een tegel aan waar je nu terecht 
gekomen bent.  
 

Leef ernaar: Leg een tegel aan waar je bent. Je krijgt wel een klein 
pionnetje om de volgende keer 2 maal het gegooide ogen vooruit te gaan. 
 

Waak: Je gaat niet vooruit met je pion op het levenspad. Je blijft staan op 
je vorige plaats. Wel mag je er 2 tegels aanleggen in de directe omgeving 
(zo dicht mogelijk bij de tegel waar je op staat). Het aantal punten die je 
daarmee zou verdienen mag je alsnog tijdens je beurt vooruit zetten. 
Daarmee is je beurt gedaan. 
 

Wacht: Je gaat niet vooruit op het levenspad. Je krijgt 2 pionnetjes. 
Daarmee kun je of de volgende keer twee maal vooruit gaan in één zet of 
kun je weigeren een negatieve zet uit te voeren. 
 

Als je op een leeg vakje komt: Leg een tegel aan en ga naast de weg op de 
aangelegde tegel staan. Als je een volgende keer terug op een leeg vakje 
terecht komt, bouw je verder aan weg van de weg en niet in de richting 
van de weg… 
 
Wie twee pionnetjes in zijn bezit heeft kan een tweede gebruiken om een 
situatie te voorkomen en de opdracht niet te doen. De beurt is dan wel 
over. 
Wie slechts een pionnetje heeft kan het slechts inzetten om twee maal zo 
ver te geraken op het levenspad. 

Einde  

Die de weg ten einde is gegaan is gewonnen. 

D. Om samen te spelen variant. 

Je kunt het spel evengoed wel met het telraam spelen, dan tellen de 
punten van de slagen, maar krijgt de 1e aan de aankomst 30 extra punten, 
de 2e 20 en de 3e 10… 

E. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Hoeveel teerlingworpen heb je nodig om uit te geraken?  

Waken heeft nog en andere 
betekenis. Het is de wacht 
houden en tegelijk ook bidden 
in de nacht. Nogal wat 
gelovigen kozen er voor om als 
ze op pelgrimstocht waren de 
avond of de nacht door te 
brengen in de tempel. Vergelijk 
met de aanbidding bij de 
christenen… 
 
 
Wachten is niet passief. Het is 
tegelijk al een plaats vrijmaken 
voor de komst van de Messias, 
van de Heer. Wachten is 
beseffen dat God uiteindelijk 
alles vol maakt, en toch er al 
werk van maken om zelf in het 
reine te komen, om te leven 
naar Zijn geboden. 
 



Materiaal 
 

2 3 7 15 18 19 22 23 31 34 

50 52 55 60 62 64 67 79 86 106 

111 112 115 119 128 138 143 5 25 27 

42 61 63 66 70 91 121 123 130 
 

40 109 37 B1,11             

 

 
 
 
 
 
 


