
2.1. De trappsalmen 

A. Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Neem  een raambord van 3x3 of 4x4. De tegels, mogelijks ook 
het telraam of een blaadje om te “X”en.  
En cijfertjes om op de tegels te leggen zodat we weten 
hoeveel tegels er al op elkaar liggen. 
 

 

Spelverloop 

Verloop 

Bij de trappsalmen gaan we ook de trap gebruiken. Telkens 
een speler een tegel wil leggen een niveau hoger dan in de 
buurt moet hij eerst met een dobbelsteen gooien. Gooit die 
oneven dan mag hij een tegel op de andere leggen. Daarna 
wordt er een cijfertje gelegd om aan te duiden hoeveel tegels 
er al op elkaar liggen. 
Je hoeft nooit met de dobbelsteen te gooien om een eerste 
tegel te gooien. 
 
 Voorbeeld: 
? Je hoeft niet te dobbelen om 2 hoog te gaan,  
want er is al een 2 in de buurt. 
Je moet dobbelen om 3 hoog te gaan,  
want er is nog geen derde niveau. 
Je mag geen vierde tegel erop leggen,  
omdat er mag één niveau verschil mag zijn met de buurt. 
! Hier kan na het dobbelen een tweede tegel op komen, 
geen derde zelfs al zou er een derde niveau liggen op het 
vraagteken, want het vraagteken is niet aanpalend. 
 
Je mag dus kiezen als je op het zelfde niveau of één hoger een 
tegel aanpast. Dat hangt van de speler af die zoekt hoe hij 
meest punten kan halen. 
Het doel is om uiteindelijk om met één tegel vijf hoog te 
geraken. 

Einde  

Het is niet de bedoeling om het eerst vijf hoog te geraken! 
Het spel is bij verschillende varianten op andere momenten 
af: 
Bij het “X”en: als iemand alle scores heeft behaald of als de  
eerste vijf tegels hoog is. 
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Passende vragen 

 
Ben jij al eens op bedevaart 
geweest? 
Of ken je iemand die dit al 
gedaan heeft? 
 
Hoe was de ervaring? 
 
Wat is het belangrijkste? 
Onderweg zijn of de 
eindbestemming bereiken? 
 
Hoe versta je dat wandelen of 
fietsen ook bezinning en gebed 
kan zijn? 
 
Hoe beleeft iemand een 
bedevaart? 
Wat zijn de redenen om aan 
een bedevaart te beginnen? 
 
Zou jij alleen vertrekken of met 
een groep? 
 
Wat zijn de voor- en nadelen 
om alleen of in groep te gaan? 
 
Welke plaatsen zoek jij op om 
God te vinden? 
 
Steek jij wel eens een kaarsje 
aan op een bidplaats?  
En welke betekenis heeft dit 
voor jou? 
 
Als God overal is, waarom trek 
je dan nog ergens naartoe? 
 
Ga jij wel eens een kerk 
binnen?  
Sta jij wel eens stil bij een 
kapelletje of een kruis? 
 
We zijn mensen onderweg. 
Waar bevind je je op jouw 
zoektocht? 
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Met het telraam: als de eerste de eindscore 
bereikt of als de  eerste vijf tegels hoog is. 

B. Om alleen te spelen 

Nodige materiaal 

Neem  een raambord van 3x3 of 4x4. 
De tegels, mogelijks ook het telraam of een 
blaadje om te “X”en. 
En cijfertjes om op de tegels te leggen zodat we 
weten hoeveel tegels er al op elkaar liggen. 

Spelverloop 

Verloop 

Bij de trappsalmen gaan we ook de trap 
gebruiken. Telkens een speler een tegel wil 
leggen een niveau hoger dan in de buurt moet hij 
eerst met een dobbelsteen gooien. Gooit die 
oneven dan mag hij een tegel op de andere 
leggen. Daarna wordt er een cijfertje gelegd om 
aan te duiden hoeveel tegels er al op elkaar 
liggen. 
Je mag dus kiezen als je op het zelfde niveau of 
één hoger een tegel aanpast. Dat hangt van de 
speler af die zoekt hoe hij meest punten kan 
halen. 
Het doel is om uiteindelijk om met één tegel vijf 
hoog te geraken. 

Einde  

Als je vijf hoog geraakt bent maak je de 
eindbalans. 
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Achtergrond 

 
De trappsalmen, ook wel de liederen van opgang 
genoemd, is een verzameling van 15 psalmen in het 
vijfde boek. Ze werden gebruikt om op stap te gaan 
naar de tempel. Het zijn typische bedevaart liederen. 
Velen spreken van een psalmboek in het psalmboek. 
Het zijn meestal korte en zeer mooie psalmen. Enkel 
psalm 132 is wat langer en telt 18 verzen. 
Ze bestaan uit vijf reeksen van telkens 3 psalmen. 

 
 
Op weg naar Jeruzalem: 
Psalm 120: verbannen leven 
Psalm 121: uitzien naar hulp 
Psalm 122: naar Jeruzalem 
 
God helpt: 
Psalm 123: uitzien naar hulp en vertrouwen 
Psalm 124: ontsnapt aan het gevaar 
Psalm 125: God redt die vertrouwen heeft. 
 
God zegent: 
Psalm 126: God keert ons lot. 
Psalm 127: Laat God het huis bouwen. 
Psalm 128: gelukkig die God kent. 
 
Veilig bij God: 
Psalm 129: God verdrijft die mij onrecht aandeden. 
Psalm 130: Uitzien naar God. 
Psalm 131: gerust bij God. 
 
Zegen de gezegende: 
Psalm 132: verwerp Uw gezalfde niet. 
Psalm 133: twee broers gezegend. 
Psalm 134: Breng hulde in Gods huis. 
 
Psalm 120 is ver weg van de tempel; psalm 134 is in 
de tempel. De bedevaart is beëindigd. 
 



Spel 3 tot en met 7 gaat dieper in op de 5 boeken. Hieronder alvast een totaalplaatje. 
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