
5.1 Zeg het met…één 

 

A. Om samen te spelen 

Spelverloop 

Kies een spel als basis.  
Iedere speler mag slechts één tegel aanleggen. 
Spelen met module 3 lukt niet, zo ook niet de afgeleide mogelijkheden. 
 
Nu is er wel een heel andere manier van aanleggen. Het is niet zo dat 
je nu punten krijgt door aan een tegel aan te leggen, maar wel door 
een figuur te vormen met die tegels! 
 
In dit spel gaat het om drie veel voorkomende onderwerpen in de 
psalmen: De natuur, het lichaam en de voorwerpen. 

 
Als je een tegel kunt aanleggen met een dergelijk symbool op  
of een figuur kunt maken met daarin zo een symbool:  
dan kun je punten scoren! 

De natuur  Het lichaam  Een voorwerp  
vormt met 4 tegels  vormt met 4 tegels vormt met 4 tegels 
een bloem:  een figuurtje:  een kist: 

           

 X          

           

 
Het is gelijk op welke plaats de bewuste tegel (met één van deze drie 
elementen) komt. Met andere woorden: je kan verschillende keren  
(4 maal) die figuur maken… 
 
Let wel: vooraf wordt de ligging van de tegels bepaald! 
Zo kan je de figuur lichaam maar in één richting leggen: rechtop! 
 
Als je aanlegt en een figuur kunt vormen met een element erin dan ligt 
jouw tegel zogezegd in combinatie aan met drie andere tegels, niet 
noodzakelijk aanpalend. Voor die drie tegels in combinatie met jouw 
tegel krijg je punten. 

B. Om alleen te spelen 

Idem  
  

Achtergrond 

de natuur. 
Soms wordt er letterlijk de 
natuur bedoeld:  
zie psalm 8, 19, 29, 65, 67, 
104, 147 
 
Soms gaat het om manieren 
van vertellen waarin beelden 
worden gebruikt: 
zie psalm 1, 98 
 
Kaf als mensen die 
verwaaien: psalm 1, 35, 83 
Bomen en planten  van 
mensen: 
psalm 1, 92, 128, 144 
Bomen en planten: psalm 29, 
80, 96, 104, 105, 148 
 
Het geweld van de natuur, de 
wereld: psalm 29, 144 
 

het lichaam 
Naast letterlijk te spreken 
over het lichaam, 
bijvoorbeeld bij het lijden is 
er het in beelden spreken. 
 
Het lijdende lichaam:  
psalm 22, 31, 38, 69, 88, 109, 
141 
 
Ogen: psalm 19, 50, 94 
Zien, oog van God: psalm 5, 
17, 18, 33, 34, 51, 72,  86, 88, 
90, 91, 116 
Zien, oog van de vijand, de 
onrechtvaardige: psalm 10, 
23, 35, 36, 54, 73, 101 
Zien, oog van de ik-persoon 
of wij: psalm 13, 16, 18, 25, 
26, 32, 38, 44, 54, 73, 77, 92, 
101, 116, 118, 119, 121, 123, 
131 
Zien, oog van ellende:  
psalm 6, 17, 31, 38, 69, 88 
Zien, oog van de 
rechtvaardige: psalm 15 
Zien, oog van de volkeren: 
psalm 98 
Ogen van ieder: psalm 145 
Oog van de afgoden: psalm 
115, 135 



  
 
 
 

Oren: psalm 18, 40, 44, 58, 
115, 135 
 
Gods handen: psalm 8, 9, 10, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 
32, 38, 39, 45, 60, 73, 74, 75, 
77, 78, 80, 88, 89, 90, 92, 95, 
102, 104, 106, 108, 109, 111, 
119, 136, 138, 139, 143, 144, 
145,  
De handen van de vijand, de 
goddelozen: psalm 26, 28, 36, 
58, 71, 140, 144 
Andere handen: psalm 7, 18, 
22, 24, 26, 28, 37, 44, 47, 63, 
73, 77, 81, 83, 88, 90, 91, 
115, 123, 125, 127, 129, 134, 
137, 141, 143, 144, 149 
Handen heffen of strekken 
naar God: de orantenhouding 
wordt bedoeld: psalm 77, 83, 
88, 134, 141, 143 
 
Tanden: psalm 3, 57, 58, 124 
 
Voeten: psalm 17, 18, 22, 26, 
37, 40, 57, 58, 66, 69, 73, 99, 
110, 115 
Voeten staan voor drie 
verschillende zaken. 
Voor verstrikt geraken en 
vallen, voor wegen gaan en 
voor macht, staan voor iets. 
 

voorwerpen 
Ook symbolische voorwerpen 
komen aan bod:  
Beker: psalm 11, 16, 23, 75, 
116 
Meetsnoer: psalm 16, 60, 108 
Vaandel: psalm 20 
 
Daarnaast voorwerpen om te 
vieren: 
Beker: psalm 23 
Offergaven: psalm 20, 27, 32, 
40, 50, 51, 54, 66 
 

Aan de hand van deze beeldende taal kun je beter de 
gevoelens en de klemtonen die de psalmist wil meegeven 
aanvoelen. Het biedt ook een veel rijker pallet aan om iets te 
beschrijven. Bij voorbeeld: Een hand die grijpt is natuurlijk de 
mens die grijpt. 
 
Als we kijken naar psalm 1 dan kunnen we de inhoud heel 
saai zonder beelden als volgt meegeven: 
"Gelukkig de mens die goed leeft, verbonden met God. Hij zal 
leven, de ander komt aan zijn einde." 
Dat het een les  is valt nu duidelijk op, maar meer heb je er 
niet aan. 
Je aandacht gaat zo vlug weg van wat meer zit in die psalm. 
Het beeld van de boom doet ons verder kijken. Het 
wegwaaien van het kaf maakt ook alles duidelijker.  
 
Het zijn twee duidelijke beelden uit de natuur. Een boom mag 
groeien en vruchten dragen. Het kaf telt tot niets meer en 
wordt opgegooid om gescheiden te worden van het 
voedzame graan. Kaf is nog goed om je kachel aan te steken, 
om verloren te laten gaan. 
 
De boom staat aan levend water, kaf is droog en draagt geen 
vruchten meer. 
 
Leven en dood zijn de tegenstellingen in die beelden van de 
natuur. Ze staan voor twee manieren van leven. 
 
 
 


