
Enkele tegels ontdekken: mogelijke betekenis 

 

 

Heer, wij danken U, want U 
bent een rechtvaardige 
Rechter, onrecht heeft bij U 
geen kans. OF 
Lof aan onze Heer en koning 
die onze vijand versloeg! 

 
Godlof, Hij heeft zijn gezalfde 
gezegend! OF 
Danken wij de Heer, want Hij 
brengt vrede aan de mens in 
nood. 

 

 

 
Wij danken U, onze burcht, 
ons vertrouwen! OF 
Halleluja, Hij is onze bron, 
onze vreugde! 

 
God, onze Herder, wij loven U 
in de tempel. Of 
Wij danken U, God, hier samen 
op weg naar uw huis, dat U ons 
het leven hebt gegeven. 

 

 

 
Waarom zwijgt U? Uw 
vijanden maken ons het leven 
onmogelijk. OF 
Waar ben je, God? Wij gaan 
verloren, onrechtvaardigen 
buiten ons uit. 

 
Leer ons, Heer, uw wegen te 
gaan? OF 
Help ons, Heer, geen mens in 
onze buurt gaat nog rechte 
wegen. 

 

 

 
Heer, schenk uw zegen aan 
alle volkeren? OF 
Stort uw vrede uit over  uw 
kinderen. 

 

Kansen om te komen tot inzicht: 
 
Doe zoals hiernaast:  
Leg een tegel voor je  en probeer er een zin 
mee te maken. 
 
(De voorbeelden hiernaast zijn ook zelf 
uitgeschreven en vind je niet zo terug in het 
boek van de psalmen.) 
 
 
Bekijk de verschillende betekenissen eens 
goed van één symbooltje. 
 
 
 
Neem een psalmenboek er bij. 
Kies een psalm. 
Eerste mogelijkheid: een psalm is bijna altijd 
verdeeld in “alinea’s”. 
Lees één van die stukjes en zoek welke 
symbooltjes er best bij passen. 
 
Tweede mogelijkheid: neem één vers van 
die psalm en zoek de tegel die er best bij 
past, neem desnoods een papiertje en 
teken de passende symbooltjes. 
 
Derde mogelijkheid: lees eerst de gehele 
psalm een paar keer en zoek de 
belangrijkste symbolen die die psalm 
typeren. Mogelijks vind je ook een passende 
tegel. 
 
Vierde mogelijkheid: leg de psalm voor je en 
leg er naast de best passende tegeltjes in 
een ketting, zodat je de psalm krijgt in 
tekeningetjes. 
(niet alle tegeltjes zijn voor handen, gezien 
er zoveel combinaties zijn) 
 
Of neem een tegeltje en zoek een passende 
psalm of vers. 
 
 



  

 

Zie hoe wij stappen naar het 
huis van onze God die onze 
koning is! OF 
Heer, rechtvaardige Rechter, 
hoe goed is het om samen te 
komen in uw tempel. 

Ik vertrouw op Je. Heel de 
aarde luistert naar Je stem. 
Stormen zwijgen als Jij 
spreekt. OF 
Hoe dikwijls verlang ik naar 
Je, iedere keer dat ik in Jouw 
schepping over je nadenk. 
 

 

 

Onschuldig wordt ik vervolgd. 
OF 
Mijn schulden groeien over 
mijn hoofd. Ze klagen mij aan 
en verstrikken mij in hun 
netten. 

 
God schenkt vergeving aan 
wie er om vraagt. OF 
God is een burcht voor wie 
onschuldig in het leven 
probeert te staan. 

 

 

 
God spreekt: “niet langer zal 
de  machtswellustige zijn 
wegen gaan.” OF 
“Volg geen schijngoden want 
zij doen je enkel voor jezelf 
leven!”, zo roept God ons op. 

 
Alle volkeren zullen eens 
verzameld zijn voor de tent 
van God. OF 
Koningen zullen knielen en 
God loven in zijn tempel. 

 

 

 
Dit is een psalm van 
vertrouwen. OF 
Toen David verlangde naar 
zijn God… 

 

Kans om te komen tot gebed: 

In plaats van het spel te spelen, 
kun je ook een tegel in het midden 
leggen en ieder eerst de kans 
geven om er zelf een gebed mee te 
maken. 
Daarna kun je naar elkaars gebed 
luisteren. 
 
 
 
Een andere methode om met de 
tegels tot een gebed  of gesprek te 
komen is dat elk een tegel uitkiest 
die voor het moment bij hem past. 
Na elkaar de kans gegeven te 
hebben iets neer te pennen kun je 
naar elkaars gebed luisteren. 
 
 
 
Als je gespeeld hebt kies een 
aantal tegels die bij elkaar liggen. 
Neem de andere weg . Schrijf een 
gebed met de tegels die er liggen. 
 
Of elk neemt van de gekozen 
tegels één voor zijn rekening en 
spreekt een passend gebed uit. 
Naar elkaar luisterend kom je tot 
stilte en gezamenlijk gebed. 
 
 
 
Na het spelen zou het jammer zijn 
om geen psalm ter hand te nemen 
en die samen te bidden. 
 


