
1. Een weg afleggen 

Begin 

Nodig: de volle psalmtegels, de landkaart en voor elke speler een pion, kleine pionnetjes en een 
dobbelsteen. 
 
Iedere speler krijgt in het begin een viertal volle psalmtegels. 
Daarvan kiest hij of zij de beste uit. De andere worden teruggelegd. 
Dan zet de speler zijn pion op de startplaats van de psalmenkaart. 
De volle psalmtegel legt hij voor zich en hij heeft enkele kleine pionnetjes bij zich. 

Verloop 

De speler gooit met een dobbelsteen en denkt na hoe hij het best zo vlug mogelijk zijn symbolen kan 
verzamelen. Gooi je 5 of 6 dan is je beurt over zonder dat je je pion mag verzetten. 
De speler moet nu een weg volgen waarin hij de thema’s van zijn tegel tegenkomt.  
Als hij ergens voorbijkomt mag hij een pionnetje op dat symbool zetten. Daarmee toont hij dat er al 
een stuk afgelegd is. 
 
Op de landkaart zie je alle symbolen op de landen staan. Tussen die symbolen zijn er meestal lijntjes 
te vinden. De symbolen die verbonden worden door een lijntje zijn aansluitende stappen op een weg 
die je kunt bewandelen met je pion. 
 
Om een symbooltje te bereiken van Gods acties moet je telkens een stap erbij tellen. 
Dit geldt ook om terug te keren naar het vaste land... 
 
Voorbeeld: 

 
 

Om van  de bron naar 1 te gaan moet je 2 ogen van je dobbelsteen gebruiken. Eveneens om 
terug te keren. Van bron naar bron via 1 is dus vier stappen. 

Eén uitzondering om naar "In den hoge"  te gaan moet je nog eens een tussenstap 
denken.  

Van  naar in den Hoge is dat dus 4 stappen. Indien je ogen te kort komt mag je een tussenstop 
nemen op het lege eiland er tussen. 
 



Op de kaart zie je een aantal symbolen in andere kleuren, die mag je ook gebruiken voor jouw 

symbool. Concreet  en  zijn beiden te gebruiken voor het symbool . 
Op de kaart duiden ze enkel beter aan wat er mee bedoeld wordt. 
Het symbool "koning" geldt zowel voor God als koning als voor een aardse koning. 
 
Voor een aantal psalmen is het moeilijker dan voor andere om alle symbolen te verzamelen daarom 
vind je een beetje verder een kaart terug met die psalmen die gebruik mogen maken van "teleport". 
Dit is dat je dan van het ene symbool naar het andere eenmaal mag overvliegen om vervolgens de 
weg met het werpen van de dobbelsteen weer kunt verder zetten. "teleport" is aangegeven door "T". 
Staan er twee "T"s dan mag je tweemaal gebruik maken van teleport. 
Op die kaart vind je telkens ook de startplaats van alle psalmen. 
 

Einde 

Als een speler al zijn symbolen heeft kunnen bezetten met de kleine pionnen… 
  



 
 
 
 

  



2. Een weg afleggen, variant met de andere tegels erbij. 

Begin 

Nodig: de volle psalmtegels, de landkaart en voor elke speler een pion, kleine pionnetjes en de 
andere tegels. (geen dobbelsteen) 
 
Iedere speler krijgt in het begin een viertal volle psalmtegels. 
Daarvan kiest hij of zij de beste uit. De andere worden teruggelegd. 
Dan zet de speler zijn pion op de startplaats van de psalmenkaart. 
De volle psalmtegel legt hij voor zich en hij heeft enkele kleine pionnetjes bij zich. 

Verloop 

De speler moet nu een weg volgen waarin hij de thema’s van zijn kaart tegenkomt.  
Als hij ergens voorbijkomt mag hij een pionnetje op dat symbool zetten. Daarmee toont hij dat er al 
een stuk afgelegd is. 
 
Zie hierboven voor verdere spelregels! 
 
De variant bestaat hierin dat: 
 je voor je beurt 3 tegels moet trekken en 2 daarvan aan elkaar aanlegt om zo punten te scoren om 
vooruit te kunnen gaan met je pion op de psalmenkaart.  
Hiervoor moet je natuurlijk eerst afspreken welk spel je als basis zult nemen. 

Einde 

Als een speler al zijn symbolen heeft kunnen bezetten met de kleine pionnen… 
 
 
 

 


