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Het spel bevat een spelbord en 52

tekstkaarten met Godsbeelden, zoals

de bijbel ons deze geeft.
De deelnemers spiegelen de
Godsbeelden terug, door ze een plek

op het spelbord te geven.
Het spelbord toont de afbeelding
“het laatste oordeel” van
Michelangelo, die de fresco in de
Sixtijnse kapel maakte in de periode

1534 –1541.

Net als ons eerste spel Ontmoeten komt ook Spiegelbeeld voort uit de praktijk van alledag.

Het basisidee is afkomstig van Pieter Flach, kerkelijk werker te Nuenen.

Aanvankelijk was het een handmatig gefabriceerd spel dat uitvoerig is getest in diverse

gemeentes. Bij het maken van dit communicatieve instrument hebben we er nadrukkelijk

op gelet dat het geschikt is voor alle kerken en instellingen die de christelijke leer

aanhangen.

Door een samenwerking tussen onze huisontwerper Peter Slager en Atelier du Soleil -

Berlijn, is Spiegelbeeld een esthetisch aansprekend en hoogwaardig product voor een

goede prijs geworden. - Wij wensen u een inspirerend spel met een verrassend gesprek!

Spiegelbeeld
 – een brug tussen de bijbel en jou

SPIEGELBEELD
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SPIEGELBEELDBOMEN

Bomen is het nieuwe gereedschap 
voor kerkelijk werkers en godsdienst-
leraren, maar ook voor gezinnen 
met jongeren vanaf 16 jaar. Het is 
de logische opvolger van het spel 
Spiegelbeeld dat wij eerder op de 
markt brachten. Bomen bevat 52 
tekstkaarten uit het Oude Testament 
en een spelbord.

Tijdens dit gesprekspel geven de spe-
lers de kaarten een plek op één van de 
zes vakken op het spelbord. Wat doet een tekst met ons? Maakt een tekst ons boos? 
Roept een tekst een bedroefd gevoel bij ons op? Worden we bang van een tekst of 
worden we juist blij? Maakt een tekst ons benieuwd of hebben we geen gevoel bij 
woorden uit de Bijbel? In dit laatste geval zullen we blanco staan tegenover de 
woorden. Bomen helpt ons de gevoelens die bijbelteksten bij ons oproepen te delen. 

De teksten zijn zorgvuldig uitgekozen door een theologe. Met veel liefde hebben we 
gewerkt aan dit spel onder het motto: ‘samen bomen rondom de Bijbel’. Dit is ook  
terug te zien in de unieke vormgeving van het spel.

Naast het basisspel Bomen is er ook een aanvulset met 52 tekstkaarten uit het  
Nieuwe Testament.


