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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

SPIEGELBEELDKLIK

KLIK helpt de dialoog tussen jon-
geren en volwassenen op gang te 
brengen. Het is een kaartspel voor 
jongeren en hun ouders, predikan-
ten en catechisanten, leraren en 
leerlingen, maar ook hulpverleners 
in de jeugdzorg kunnen het spel 
gebruiken. KLIK is een gespreks-
aanjager voor gezinnen en (leef)
groepen. 

KLIK bevat 62 gesprekskaarten met onderwerpen die voor jongeren 
belangrijk zijn: van zakgeld tot kerkdienst, van internet tot een-
zaam, van verliefd tot huisregels, alles wordt bespreekbaar tijdens 
het spelen van dit spel. Door het inzetten van vetokaarten kunnen 
de spelers er voor kiezen een gespreksonderwerp dat voor hen te 
gevoelig ligt, te omzeilen. Zo kiezen de spelers samen waar zij wel 
en waar zij niet met elkaar over in gesprek willen gaan.
KLIK kan door minimaal 2 en maximaal 8 spelers gespeeld worden.

KLIK is te koop via de website van SGJ of via de webshop van 
KerkopKop. 
Wij stellen het op prijs als u ons laat weten wat uw ervaringen met 
dit kaartspel zijn. SGJ en KerkopKop wensen u verrassende nieuwe 
gesprekken.
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