
5.11. Be-teken-is 

Om samen te spelen 

Spelverloop 

Begin 

Ieder krijgt bij het begin 10 tegels. Eén tegel wordt zichtbaar in het midden gelegd. Dat is een tegel 
om aan te leggen. Het is een tegel van de eerste psalm van de reeks. Er mag dus maar langs één kant 
horizontaal aangelegd worden. Een psalm bestaat uit minstens vier tegels, met elk hun functie. de 
eerste tegel is de tegel met de kleurfunctie: kijk naar .             De twee uitersten zijn de eerste en 
laatste tegel. 
Leg een tekentje bij die eerste tegel aan de kant waar niets mag bijgelegd worden. 
Leg er ook het telraam erbij en per speler een pion, dit om de score bij te houden. 
 
Ieder krijgt ook een blaadje met de te verdienen mogelijkheden op. 
 

 



 

 Verloop 

Iedere speler heeft in zijn beurt maximum twee tegels aan te leggen. 
Daarna zorgt hij dat hij er weer tien in bezit heeft. Hoe aan te leggen 
wordt verder duidelijk gemaakt. 
 
De eerste en laatste tegel mag verder gelegd worden om een tegel 
tussen te plaatsen, maar om het evenwicht te laten moet de 
kleurtegel ongeveer in het midden liggen. Bij het begin mag je dus 
niet bij de laatste tegel aanleggen omdat het midden dan uit 
evenwicht is. 
Een psalm maak je zolang als je wilt, maar ik denk niet dat je daar 
veel baat bij hebt. In totaal leg je samen zeven fictieve psalmen aan. 

 
Door dit schema zie je onmiddellijk dat er een psalm centraal komt 
te liggen, die wordt dus speciaal. De eerste en de laatste psalm heeft 
ook een sterke betekenis. 
 
Het spel eindigt als iedere psalm gelegd is (minstens uit vier tegels). 
Men kan ook spelen tot de eerste 17 punten haalt. 
 
Hoe kun je nu punten verzamelen? 
Er zijn punten te verdienen binnen elke psalm, er zijn er ook tussen 
de psalmen onderling. 
 
De kleurtegels van alle psalmen komen op de hoogte te liggen van 
de eerste kleurtegel. De begintegels zijn altijd die tegels die er in 
aanvang net boven worden gelegd, de eindtegels die tegels die in 
aanvang met één tegel tussen onderaan worden gelegd van een 
psalm. 
Die begin- en eindtegels kunnen gedurende het spel nog worden 
verlegd. 
 
Voor je een tegel aanlegt geef je aan voor welke mogelijkheid van 
punten verdienen je kiest. Je kan twee maal punten verdienen: één 
maal door een keuze te maken voor in dezelfde psalm en één maal 
door een keuze te maken voor het geheel. 
 

Punten in een psalm te verdienen: 

 
Werken met tegenstellingen: 
 
Als de kleurtegel een dank-, lof-, of smeekpsalm aangeeft, en je de  

eerste

kleur

laatste

Achtergrond 

Parallellisme is dus veel meer dan 
enkel maar in een vers te 
herkennen.  
 
Er bestaan grotere gehelen, 
verzamelingen van psalmen die 
duidelijk op elkaar inspelen. 
 
In een psalm: 
Soms krijg je een tussenthema en 
een herhaling van het eerste op het 
einde. 
Die psalmen zijn gebouwd rond een 
middelste. 
 
Psalmen werken ook heel vaak met 
tegenstellingen alsof er merismen 
(tegenstellingen met elkaar 
verbonden met een en ertussen) 
uitgesmeerd worden over een hele 
psalm... 
 
 
 
In een reeks van psalmen:  
Daar zie je ook vaak een kern waar 
rond alles gebouwd is. 
 
Dan zie je terugkerende thema's of 
gevoelens rond die kern 
geconstrueerd. 
 
Een aantal woorden die terugkeren 
in een volgende psalm doen dan 
vaak dienst als een driegwerkje om 
de lezer of toehoorder zeker te 
laten weten dat het samen hoort. 
 
Die woordjes deden vaak dienst om 
het vanbuiten te kennen te 
vergemakkelijken, maar ik vermoed 
niet enkel daarom... 
 
Parallellisme zie je ook vaak over 
een hele reeks van psalmen heen. 



grondkleuren groen en geel aan elkaar in de zelfde psalm kunt 
aanleggen dan verdien je één stap vooruit te gaan op het telraam. 
Werken met de blauwe symbolen: 
 
Als je een tegel kunt aanleggen met een blauw symbool op dat 
geen parallellisme of chiasme voorstelt dan verdien je één punt. 
 
Als je in dezelfde psalm een tegel met een zelfde blauw tekentje 
kunt leggen dan krijg je twee punten extra. 
 
Als je in dezelfde psalm twee blauwe symbolen van een 
parallellisme of chiasme kunt leggen dan verdien je één punt. 
 
Leg je twee dezelfde symbolen (een vorm van parallellisme of een 
vorm van chiasme)  in een zelfde psalm naast elkaar dan verdien je 
drie punten. 
 
Werken met een rood symbool: 
 
Als je een rood symbool op de kleurtegel kunt krijgen dan verdien 
je twee punten. 
 
Als je in één psalm een tweede tegel kunt aanleggen met hetzelfde 
rood symbool er op dan krijg je één punt. 
 
Werken met terugkerende symbolen bij begin/einde: 
 
Als je een tegel bij het begin of einde kunt leggen waarop gelijke  
symbolen terug te vinden zijn als op het andere eind van dezelfde 
psalm dan verdien je per symbool één punt. Alles telt (de 
grondkleur, de zegels, de zwarte, rode en blauwe symbolen). 
 
Werken met tegengestelde symbolen bij begin/ einde: 
 
Als je een tegel bij het begin of einde kunt leggen waarop 
tegengestelde  symbolen terug te vinden zijn als op het andere eind 
van dezelfde psalm dan verdien je per symbool één punt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrond 

 
In psalm 1. 
 
Bij spel tien zag je al hoe alles 
gebouwd is rond vers 3. 
 
Als we naar de inhoud kijken dan 
kun je het volgende zien: 
 

 
 
Zo staat vers 1 tot 3  
tegenover 4 en 5 
 
de tegenstelling wordt nog eens 
herhaald. 

vers 1 tot 3 de goede

vers 4 tot 5 de slechte

vers 6 de goede en de slechte



 
 
Symmetrisch werken in een psalm: 
Als je in een psalm boven en onder de kleurtegel parallel kunt werken met symbolen dan verdien je 
per geslaagde combinatie één punt. Roep wel bij het leggen waarover het gaat: grondkleur, zwart of 
rood. Slechts één van deze drie geldt voor deze zet. 
Er moeten dan wel evenveel tegels boven als onder de kleurtegel liggen. 
 
Als je een AB AB of AB BA structuur herkent met daartussen in de kleurtegel,  in het zelfde soort 
symbolen als je geroepen hebt dan krijg een punt extra.  
 

Punten in het geheel te verdienen: 

 
Werken met tegenstellingen: 
 
Hier tellen alleen de zegels (de vierkante tekeningen). 
Als je een tegengestelde zegel kunt aanleggen op een aanpalende of spiegelende psalm dan verdien 
je twee punten. 
Een spiegelende psalm is die psalm die even ver van de middelste psalm ligt als die psalm waar je nu 
een tegel aan toevoegt. 
 
Werken met geen tegenstellingen: 
 
Hier tellen alleen de zegels (de vierkante tekeningen). 
Als je een zelfde zegel kunt aanleggen op een aanpalende of spiegelende psalm dan verdien je twee 
punten. 
Een spiegelende psalm is die psalm die even ver van de middelste psalm ligt als die psalm waar je nu 
een tegel aan toevoegt. 
 
Werken met de blauwe symbolen: 
 
Als je aan een aanliggende of spiegelende psalm een zelfde  blauw symbool ( geen parallellisme of 
chiasme) kunt aanleggen dan verdien je twee punten. 
 
Als je aan een aanliggende of spiegelende psalm een zelfde vorm van parallellisme of chiasme kunt 
aanleggen op dezelfde hoogte dan krijg je vier punten. 
Dezelfde hoogte betekent even veel boven of onder de kleurtegel of evenveel tegels onder de 
begintegel of boven de eindtegel. 
 
Rode symbolen op verschillende psalmen: 
Als je aan een aanliggende of spiegelende psalm een zelfde rood symbool kunt aanleggen op 
dezelfde hoogte dan krijg je vier punten. 
Dezelfde hoogte betekent even veel boven of onder de kleurtegel of evenveel tegels onder de 
begintegel of boven de eindtegel. 
 
Zwarte symbolen op verschillende psalmen: 
Als je aan een aanliggende of spiegelende psalm een zelfde zwart symbool kunt aanleggen op 
dezelfde hoogte dan krijg je drie punten. 
Dezelfde hoogte betekent even veel boven of onder de kleurtegel of evenveel tegels onder de 
begintegel of boven de eindtegel. 
 



 
 
Werken met terugkerende symbolen bij begin/einde: 
 
Als je eenzelfde symbool (alles telt) kunt aanleggen aan een begin of einde van een psalm als op een 
begin of einde van een andere psalm dan verdien je twee punten. 
 
Als je dit kan op een vorige of volgende psalm dan krijg je drie punten. 
 
Werken met tegengestelde symbolen bij begin/ einde: 
 
Als je een tegengesteld symbool (alles telt) kunt aanleggen aan een begin of einde van een psalm als 
op een begin of einde van een andere psalm dan verdien je twee punten. 
 
Als je dit kan op een vorige of volgende psalm dan krijg je drie punten. 
 
Werken met terugkerende symbolen in verschillende psalmen: 
 
Als je in vier verschillende psalmen dezelfde symbolen (zegel, rood of zwart) terugvindt door je tegel 
aan te leggen dan krijg je per soort symbool twee punten. 
 
Even lange psalmen met gelijkende symbolen: 
 
Als je erin slaagt twee psalmen even lang te maken met drie gelijkende symbolen op dezelfde hoogte 
(grondkleuren, zegels, zwarte en rode symbolen tellen) dan mag je drie extra vakjes vooruit. Liggen 
die twee psalmen naast elkaar dan mag je met je pion zes vooruit. 
 
Voor elk bijkomend symbool op dezelfde hoogte krijg je een extra punt. Bij aanliggende psalmen 
wordt dit telkens twee punten. 
 

Variant die de keuzes vergemakkelijkt: 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


