
4.1. Ziek en gebroken 

A. Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Een rooster, en 6 pionnen voor op het spelbord per speler. 
Eén dobbelsteen voor op het einde. 
Als je met 2 speelt: een rooster van 5 op 5 
Als je met 3 speelt: een rooster van 6 op 6 
Als je met 4 speelt: een rooster van 8 op 8 

Begin 

Kies een spel als basis, er worden echter geen punten toegekend. Het gebruik 
van module 4 of 7 kan wel interessant zijn. 
Leg het rooster. De spelers moeten nu telkens om beurt 1 pion plaatsen op het 
lege rooster en dit tot alle pionnen er staan. Pionnen van hetzelfde kleur mogen 
niet naast elkaar staan (horizontaal of vertikaal)! 
 
De spelers beginnen dan in hun hoek met het aanleggen van tegels. Dit wel 
natuurlijk elk op zijn beurt. 
Als je met 2 speelt: neem de overstaande hoeken. 
Als je met 3 speelt: als volgt: 

Speler 1      

      

     Speler 2 

      

      

  Speler 3    

Als je met 4 speelt: in elke hoek. 

Verloop 

Plaats je pionnen op het rooster waar de tegels moeten komen. 
 
De pionnen zullen vroeg of laat gered of bedolven worden. 
Met bepaalde tegels te plaatsen op dat vakje kun je pionnen redden: 

 
 
Door bepaalde tegels te plaatsen kun je ook pionnen weghalen van het spelbord: 

 
 
Tegels die geen van bovenstaande elementen bevatten zorgen er voor dat de 
pion die er onder zou zitten plat er op gelegd wordt. Het is nog te zien of die 
zieke er zal door komen. 

Achtergrond 

 
Wie gebroken is of 
ziek, heeft soms geen 
vaste grond meer 
onder de voeten. 
Meer nog het leven 
kan zo hard zijn dat 
het hem nog meer de 
grond in duwt. 
Is er een God die 
hem zal helpen? Een 
God die luistert, die 
redt? 
Of zullen andere 
problemen zoals spot 
of uitsluiting (en 
hoever is 
vereenzaming ook 
geen vorm van 
uitsluiting?) de mens 
in nood het 
onhoudbaar maken? 
 

ziek: zie 
psalm 6, 22, 30, 31, 
38, 41, 51, 71, 88, 
109 
 

verdriet en 
ellende: zie psalm 18, 
22, 31, 35, 38, 40, 42, 
44, 55, 56, 69, 70, 86, 
88, 102, 109, 116, 
129, 142 
 
De ik-persoon die 
schuldig is: zie psalm 
25, 26, 32, 38, 39, 40, 
41, 51, 65, 69, 79, 85, 
103, 106, 130 
 



Als twee groepen van tegels met elkaar één worden mogen de spelers 
overal tegels aanleggen aan de buitenkant van de uitgebreide vlek van 
tegels, dus ook aan de kant van de tegenspeler. 

Einde  

Als het rooster vol ligt (als je met twee speelt blijft één vakje open) 
wordt er gekeken hoeveel pionnen per speler gered zijn. 
De pionnen die nog plat liggen kunnen nog tellen. Daarvoor neem je een 
dobbelsteen. Je gooit voor elke platte pion. 4 of hoger: Hij is gered! Die 
pion telt dan ook mee… 

B. Om alleen te spelen 

Nodige materiaal 

Een rooster van 4 op 4 en pionnen. 

Spelverloop 

Zie hoger. Maar met deze beperking: 
Je start in een hoek en kan maar volgende tegels aanleggen verder weg 
van die hoek als alle tegels dichterbij er al liggen! 
 

Start A B C 

A A B C 

B B B C 

C C C C 

Dus eerst het veld A vullen, dan pas B en vervolgens C 
 
 
 
 
 
  

Passende vragen 

 
Hoe kijk jij naar tegenslag en 
ziekte als gelovige? 
 
Hoe ga je om met eigen 
ongemakken? 
Welke gedachten spelen er door 
je hoofd? 
 
Heeft de volgende zin nog in je 
gedachten gespeeld? 
“Wat hebben wij misdaan om dit 
alles te moeten mee maken?” 
Hoe sta jij tegenover die 
gedachte? 
 
Hoe sta jij tegenover de zieke? 
 
Mag je bidden om genezing? 
 
Hoe zie jij God als zoveel mensen 
zoveel ellende kennen ook al 
roepen ze dagelijks om Gods 
hulp? 
 
Zijn er kansen in ziekte en 
tegenslagen? 
 
Kijk je anders naar het leven na 
een bepaalde tegenslag? 
 
Geloof jij in bedoelde “loutering”, 
dat God je een les wil geven door 
je te toetsen? 
 
Wat kun jij leren van mensen in 
moeilijkheden? 
 
Ken jij schuldgevoelens als je ziet 
hoe anderen soms lijden? 
Ken je schuldgevoelens als je de 
armoede ziet in grote 
werelddelen? 
 
Heb jij al een mens in nood nabij 
geweest? 
 
Was er iemand jou nabij toen jij 
het moeilijk had? 
 



 

 

 

 

 


