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VERLANGEN ~ HET HEILIGE 
Moeilijk? Inspiratie nodig of gewoon nieuwsgierig? 

www.onder1hoed.be 
Benodigdheden:  

 Pen en papier voor iedere speler 
 

Verloop: 
STAP 1: mijn eigen verlangenpuzzel  

 Bedenk vier of vijf  zaken die héél belangrijk voor jou zijn (die je niet kan missen) of waar jij heel concreet naar verlangt. 
Probeer deze vier of vijf zaken telkens in één woord samen te ballen. 

 Giet deze woorden in een kruiswoordraadselvorm (zie voorbeeld op deel 2) en zorg dat er verticaal ook een woord 
gevormd wordt. 

 Het is de bedoeling dat jouw medespelers jouw woorden zoeken. Zoek beschrijvingen voor jouw woorden zodat je 
medespelers jouw puzzel tijdens een volgende stap kunnen invullen.  

 Maak een lege kruiswoordpuzzelvorm waarin jouw woorden passen. Vergeet de omschrijvingen niet toe te voegen. 
 

Enkele richtvragen om jouw verlangens op het spoor te komen:  

 Welke droom drijft jou? 

 Waar heb je heimwee naar? Wat mis je in je leven? 

 Wat is er ‘heilig’ in jouw leven? Wat is er zo belangrijk dat je het niet zou kunnen missen?  

 Wat zou je in je leven graag willen realiseren? 

 Wat zal je nooit kunnen bereiken of realiseren? 

 Waar zoek je naar? Waar ben je naar op weg? 

 Wat maakt jou zacht vanbinnen?  

 Wat helpt jou om dingen te relativeren?  
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STAP 2: puzzels invullen 

 Leg de lege kruiswoordpuzzels van iedere deelnemer in het midden van de tafel. 

 Probeer alle puzzels volledig in te vullen. Werk samen en wissel de kruiswoordpuzzels onderling uit. (Opgelet: Je mag je 
eigen puzzel uiteraard niet zelf invullen.) 

 
STAP 3: uitwisseling 

 Laat iedereen aan de hand van zijn/haar puzzel om de beurt over zijn/haar verlangens vertellen. Hou de tijd in de gaten. 
Zorg dat iedereen eventjes aan het woord komt. 

 
Voorbeeldpuzzel: 

  
  

          6.        
      1. K I N D        
        2. G R O N D     
L E V E N S S T R O O M       
        4. H O O P      
         5. M I L D H E I D 

 
 

1. jong mens 
2. aarde  
3. De richting die het leven gaat. Het laatste deel van het woord rijmt op ‘boom’.  
4. geloof, … & liefde 
5. zachte levenshouding 
6. verticaal: “want tussen … en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” (W.Elsschot) 
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