
5.6. A B C 

A. Om samen te spelen 

Spelverloop 

Leg twee rijen van 11 tegels met een tussenruimte om andere 
tegels tussen te leggen. De tussenruimte is gelijk aan het aantal 
spelers die meedoen. Voor twee spelers dus een tussenruimte 
van twee tegels, en zo verder. 
 
Kies een spel als basis. 
Om direct aan te leggen aan die buitenste rijen moeten minstens 
twee elementen overeenkomen: grondkleur, zegels of andere 
symbolen. Wie niet kan aanleggen met gewoon een beurt 
overslaan. 
 
Als iemand het einde haalt of als de tussenruimte opgevuld is. 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Tussen de twee rijen zit er maar een ruimte van 1 lege tegel. 
Om aan te mogen leggen moeten er minstens 4 elementen 
overeenkomen met de tegels waar tussen aangelegd wordt. Die 
vier elementen zijn niet te vergelijken met één tegel, maar wel 
met alle aanliggende samen… 

 
 
 
 
  

Achtergrond 

zie psalm 1: 
 

 

is de eerste letter van het 
Hebreeuwse alfabet. Het is een 
onuitgesproken letter die verwijst 
naar de Schepper. 
Als het eerste boek uit de Bijbel, 
genesis, de tweede letter, de b, 
gebruikt uit eerbied voor het 
onuitgesprokene en voor God, dan 
beginnen de psalmen wel met die 
eerste letter. 
 
Hier volgt het volledige 
Hebreeuwse alfabet, let wel van 
rechts naar links te lezen! 

 
 
Het alfabet telt dus 22 tekens. 
De kleine tekentjes onder of tussen 
de letters bovenaan zijn de klinkers 
die aangegeven worden… 
 

ֵרי־ָהִאיש  ַאשְׁ
ר  ֲאשֶׁ

ָשִעים ֹלא ָהַלְך  ַבֲעַצת רְׁ
ְך ַחָטִאים רֶׁ דֶׁ  ֹלא ָעָמד ּובְׁ

מֹוַשב  ׃ֹלא יָָשב ֵלִצים ּובְׁ

  

                       

Achtergrond 

In dit spel hebben we het over het 
“achrostichon”. 
Bepaalde psalmen hebben 22 verzen 
die telkens beginnen met een woord die 
begint met de volgende letter.  
In het hebreeuws heb je namelijk 22 
letters.  
De psalmen met een dergelijke opbouw 
zijn:  
Psalm 25, 34, 37, 119 en 145 
Een aantal psalmen vormen duidelijk 
één geheel samen en zijn ook zo 
opgebouwd:  
Psalm 9 en 10 en ook 111 met 112 
vormen zo een gehelen. 

 



 


