
4.1. Koningen 

A. Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Je hebt geen spel nodig als basis tenzij 
je kiest om de spelregel van module 4 
of 6 erbij te nemen (eventueel 
gecombineerd). Je hebt in dit spel 2 
pionnen per speler nodig om op de 
tegels te kunnen plaatsen. 

Verloop 

De bedoeling is om een torentje te 
bouwen van 5 tegels hoog en met 
jouw pion er boven op te kunnen 
staan. Wie daarin slaagt wint het spel. 
 
Wat doet de speler tijdens zijn beurt? 

 Hij legt een tegel aan  

 of bouwt een tegel op een 
ander die hetzelfde grondkleur heeft. 
Voorbeeld smeken op smeken (geel) 

 En hij kan zijn pion 1 tegel 
verplaatsen of hij speelt een 
bijzondere tegel en voert de opdracht 
eraan verbonden uit.  
 
Je mag een tegel boven een ander 
leggen als tenminste één tegel 
aanliggend hetzelfde niveau heeft van 
jouw tegel. 
Zo kun je in een trapsysteem 
opbouwen. 
 
Een hoogte bezet je met een pion. Je 
kunt zo op twee torentjes wedden, 
want je hebt twee pionnen. 
 
De bijzondere tegels voor dit spel zijn: 

 
Wanneer je één van bovenstaande 
symbolen op een tegel hebt mag je die 
tegel op een ander leggen met 
hetzelfde grondkleur. Indien er geen 
grondkleur op aangegeven is past die 
tegel op elke andere. 

Achtergrond 

 
In de psalmen zie je dikwijls een plaatsen van de aardse 
heersers, koningen tegenover God als koning. 
Volkeren: zie psalm 2, 9, 18, 22,33, 44, 46, 47, 49, 57, 59, 65, 68, 
72, 78, 79, 80, 82, 86, 87, 94, 98, 99, 113, 126 
 
Koningen, heersers: zie psalm 2, 33, 48, 68, 76, 102, 105, 110, 
138, 144 
 
God als koning: zie psalm 9, 10, 22, 24, 29, 44, 47, 48, 74, 84, 89, 
93, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 113, 145, 146, 149 
 
Daarnaast heb je een aantal psalmen die de zegen vragen over 
de koning. In nogal wat gevallen wordt hier koning David 
bedoeld. 
 
Zegen over de koning: zie psalm 18, 20, 21, 45, 63, 72 
 
Het joodse volk wilde net als de andere landen ook een koning. 
Hoezeer de profeten daar ook voor verwittigden, een koning zou 
er komen. Het is dan ook begrijpelijk dat herhaalde malen in de 
psalmen de koningen gevraagd worden om te buigen voor de 
enige koning: God. 
 
Vraag aan de koningen om nederig te zijn: zie psalm 2 en 72 
 
God die de volkeren neerslaat: zie psalm 2, 56, 149 
God die de koningen neerslaat: zie psalm 2, 135, 136, 149 
Volkeren die gestraft worden: psalm 59 
 
Volken zullen uiteindelijk God loven vind je terug in psalm 45, 
47, 67, 96, 102 
 
God spreekt ook over Zijn volk: psalm 28, 29, 33, 50, 60, 68, 72, 
74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 94, 95, 110, 135, 147. 
 
Een aantal psalmen gaan ook over zijn volk: psalm 105, 106, 118, 
136 
 
Waarom deze spelregels? 
Koningen willen altijd hoger staan. En de volkeren moedigen ze 
daarbij aan. Vele van die machthebbers wedden op twee 
paardjes, of hebben overal wel hun pionnetjes staan. 
Het uitzicht op de Messias veegt nogal wat van die dromen weg. 
Ze zijn niets vergeleken met God. Dikwijls zien we ook dat God 
zelf in een psalm de koningen weer op hun plaats zet: een stapje 
lager.  
De enige koning is God, en die noemt “Ik zal er zijn”. Dit is een 
heel andere heerser dan iemand die zelf macht nastreeft… 
 



Hiermee heb je een trapje gemaakt en kunnen andere tegels ook op het 
zelfde niveau aansluitend gelegd worden. 

 Als je een tegel met het messiaanse thema hebt moet je die 
onmiddellijk uitspelen. Daarmee wordt het hoogste niveau dat er al ligt 
onmiddellijk weg genomen. Maar dan ook alle tegels van dit niveau, ook 
die gunstig uitkomen voor de speler zelf. 

 Wie een vulkaan heeft kan die inzetten om de pion van een 
ander 1 niveau lager te zetten maar dan ook gelijk waar op het spel. 

Je hebt die nodig om af te werken. Het hoogste niveau wordt gelegd 
met een tegel op een andere van het zelfde grondkleur met dit element. 
Nu log je pion erop plaatsen en de speler is gewonnen. 

Einde  

Als er iemand in slaagt om 5 hoog te bouwen met zijn pion er boven op. 
 
 
 

Variant om met twee of vier te spelen met een rooster. 

De spelers moeten starten met het aanleggen van hun tegels in hun 
hoek. 
 

Variant met een dobbelsteen. 

Bij je beurt mag je ook nog gooien met een teerling. 
Wie twee maal hetzelfde getal kan gooien mag zijn pion verwisselen met 
die van een ander. 
Wie een zes gooit mag de pion van de ander 1 plaats verzetten. 
Wie een één gooit mag de eigen pion 1 plaats verzetten. 
 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Hoeveel tegels heb jij nodig om uit te spelen? 
 
 
 
 
 

Passende vragen 

 
Hoe gaan wij om met koningen in 
onze tijd? 
 
In welke mensen zien wij 
koningen? 
Denk aan “the king”… 
 
Waarin voel jij je wel eens koning 
en laat je Gods werk niet toe? 
 
Welke macht kun jij moeilijk uit 
handen geven? 
 
Jezus geeft wel een ander 
koningsbeeld dan het beeld in de 
psalmen. 
Kies een passende psalm en 
vergelijk beide beelden. 
 
Kun jij je terug vinden in het beeld 
geschetst in de gekozen psalm? 
Waarin wel? Waarin minder? 
 
Zou jij op een zelfde manier 
bidden voor een koning? 
 
Volkeren en koningen worden 
soms in één adem genoemd in 
psalmen. Is die gedachte ook 
vandaag terug te vinden of leven 
we in een veranderde situatie? 
 
Ervaar je als gelovige nog een 
gemeenschapsband met andere 
gelovigen? Zo ja, hoe uit zich dat 
dan? 
 
We leven vandaag in een 
samenleving waarin verschillende 
volkeren samen leven.  
Hoe kun je dan bepaalde psalmen 
vandaag nog interpreteren? 
 
Zie jij tegelijk de kracht en de 
gevaren van een God te ervaren 
verbonden met een volk? 
Verwoord dit eens voor jezelf. 


