
Boek 2: grote delen en vreemde 

woorden 

2.1.  Hallel en Sela 

enkel om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Zoals gewoonlijk  
+ tegels met Hallel en Sela op in 6 verschillende 
kleuren. 
 
 
 
 
 
Een volledige tegel: 

 
3x in elk kleur  3x in elk kleur 

Spelverloop 

Verloop 

Tijdens je beurt mag je eerst een tegel leggen met 
Hallel of Sela op. 
Als je die aanlegt tegen een tegel waarvan de zegels 
of de iconen overeenkomen met die op de net 
aangelegde tegel dan krijg je 3 punten extra. 
Daarna leg je een gewone tegel aan. Als je tegel aan 
een  Hallel- of Sela- tegel legt met eenzelfde zegel 
of icoon dan krijg je telkens 1 extra punt meer dan 
gewoonlijk. 
 
Bijkomende scores bij het “X”en: 

+2 +2 +2 +4 

 

Passende vragen 

 
Welke woorden heb jij om je vreugde uit te drukken? 
 
Heeft God nog een plaats in je dagelijks spreken? 
 
Op welke momenten loof en dank jij God? 
 
Zijn er momenten waarop je spontaan begint te 
zingen? 
 
Ken je korte gebeden? Schietgebeden? 
 
Zie je hoe naar het einde van de psalmen toe er meer 
gejuicht wordt? Is dit ook jouw ervaring in je leven? 
Dat je hoe langer hoe meer dankt voor het leven? 
 
Wanneer heb jij nog eens uitbundig gejuicht?  
Wat was er toen gebeurd? 

Achtergrond 

Sela en Halleluja zijn twee woorden die geregeld 
voorkomen in een psalm. Hieronder vind je ook een 
overzicht van waar je ze kunt terug vinden: 
  
Sela is een woord waar de betekenis niet van 
helemaal duidelijk is. Wel heeft het te maken met de 
wijze waarop de psalm gebracht wordt. Velen 
denken dat het een aanduiding is van de muziek. 
 
Bij 9,17 staat er ook nog Higgajon, de betekenis 
ervan is ook niet zo klaar. 
Als je 9,17 niet meetelt omdat die speciaal is kom je 
aan 70 x Sela.  
17 is toevallig de waarde van het woord Jhwh. 
Moeten we er meer achter zoeken? Ik weet het niet. 
 
Hallel is de grondvorm van Halleluja. Het betekent lof 
zingen.  
Een aantal groepen psalmen worden ernaar 
genoemd. 
Het Pascha-hallel: psalm 113 tot 118 
Het slot-hallel: psalm 146 tot 150 
 
In de volgende psalmen  vind je Halleluja: 
Hallel: psalm 104,35 105,45 106,1 106,48 111,1  
112,1 113,1 113,9 115,18 116,19   117,2 135,1 
135,21 146,1 146,10  147,20 148,1 148,14 149,1 
149,9 150,1 150,6 
 
Halleluja betekent letterlijk: Loof Jhw of loof de Heer 
Natuurlijk wordt er in de psalmen meer dan dat 
geloofd, maar enkel de combinatie van Hallel Jhw is 
hier opgezocht. 
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