
5.10. Vers geregeld 

A. Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Het aanleggen gebeurt niet met de kleuren en de zegels, wel met de 
getallen die je op de tegels terugvindt. 
Wel krijgt ieder 10 tegels bij het begin en mag die steeds na zijn beurt 
aanvullen. 
 
Telkens je wint krijg je een klein pionnetje. 
Wie er het eerst 10 heeft wint het spel. 

Verloop 

Neem dit voorbeeld: 

 
In het midden staat Ps. 1,5.  
Deze twee getallen moet je kunnen vormen met de getallen die je vind 
op de tegels waar je zult aanleggen. 
 
Stel dat jouw tegel Ps. 150,6 is dan moet je 150 en 6 proberen te 
vormen met de getallen die je op de aanliggende tegels vindt. 
De + 1 telt alsook -6-. Daarenboven kun je Ps. 1,5 zien als 1 en 5 of als 
15. 
Aan hoe meer tegels je aanlegt, hoe meer kans je maakt dat je het te 
zoeken psalmvers zo dicht mogelijk benadert. 
 
Verloop van een beurt.  
Ieder houdt een tegel voor zich zonder te tonen die zoveel mogelijk 
past op de al liggende tegels.  
Ieder krijgt de tijd (voorbeeld: een minuut) en zegt daarna hoeveel hij 
er nog naast zit of als hij geslaagd is in de opdracht. 
Zijn er meerdere geslaagd, dan mag de speler met het hoogste vers 
aanleggen. 
 
Slaagt niemand er in om de opdracht te vervullen dan is diegene die 
het dichtst erbij zit alsnog gewonnen. 

Einde  

Als iemand er in slaagt om 10 maal te winnen. 
 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Als je erin slaagt neem je een wit pionnetje voor je, indien niet een 
rood. Kijk na 10 keer hoeveel maal het je gelukt is. 
Hou dan competitie met jezelf door te proberen je record te verslaan. 
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Achtergrond 

 
Iedere letter heeft ook een 
getalswaarde. 
 
Van rechts naar links te lezen: 
1 tot 9 

 
Alef, bet, gimel, dalet, he, waf, zain, 
het, tet 
 
de tientallen 10 tot 90 

 
Jod, kaf, lamed, mem, nun, sameg, 
aiin, pee, tsadee 
 
de honderdtallen 100 tot 400 

 
kof, reesj, sjin, tav 
 
 
Met die waarden speelden ze en 
gaven zo meer betekenis aan hun 
poëzie. 
 
het meest gekende voorbeeld: 
De letterwaarde van: 

 Jhwh יהוה

de י jod kan voor 10 of voor 1 

doorgaan. Zo kom je aan 17 of 26 
 
 
Zo komt het veel voor dat ze de 
woorden tellen in hun compositie. 
 
Zie de volgende bladzijde voor 
psalm 1 
 
Ze tellen soms ook de 
lettergrepen... 
 
Zo krijg je nog achterliggende 
betekenissen die wat geschreven 
staat nog versterken. 

     הו   

 י        

     



 
 

Achtergrond 

psalm 1 
aantal woorden:    

vers 1: gelukkig 2 15 26c  7d 2e 7d .  

 niet A 5     22f  . 

 niet B 4    1: weg  17 . 

 niet C 4    7d   . 

vers 2: maar 5 9a  9a 26c   . 

 en 4       . 

vers 3: als een boom 2 17b  17b  26c 17 . 

 aan water 4  7d     . 

 vrucht draagt 4  1: op tijd     . 

 niet verdorren 3  7d     . 

 bloei 4       . 

vers 4: zo niet 4 9a 26c 9a 26c  26 . 

 als kaf 2       . 

 verwaaien 3        

vers 5: Zo niet A 6 9a  17b  17b  . 

 niet B 3       . 

vers 6: de weg van 5 8      . 

 de weg van 3       . 

 
a: 9 kan verwijzen naar de negenarmige kandelaar  b: 17 staat voor God 
c: 26 staat voor God d: 7 staat voor volheid f: 22 is een volheid: alle letters 
e: 2 betekent huis (gelukkig die thuis is) 
de laatste kolom ziet de psalm als een andere dichtvorm: Een beginvers, een 
tussenvers en een eindvers met daartussen 3 kwartrijnen. 
 
26 - 7 - 1 - 7 - 26 Zie hoe alles gebouwd is rond vers 3 
en rond het woord: "op zijn tijd": nu en ook later... 
7 - 1 - 7 - 26 - 26 Zie hoe ook het kan draaien rond de weg die je kiest. 
Vers 2 + 3 = 26 woorden    Vers 3 + 4 = 26 woorden     Vers 5 + 6 = 26 woorden 
 
En als je het begin nu zo ziet: 2 - 22 - 2 = terug 26 
huis - alle letters: staat voor alles - huis 
Gelukkig de mens (die woont bij God) Hij is als een boom... 
 
 


