
 

2.3.    Aparte boeking: boek 1 

 Variant 1 

Spelverloop 

Bijkomende spelregels 

Wie een stukje dankpsalm aanlegt krijgt 1 extra punt.  
Bij de volgende iconen krijg je ook + 1:  

 

Wie een stukje smeekpsalm aanlegt krijgt 2 punten extra.  
 
Bij “ik” + 2: 
 
Bijkomende scores bij het “X”en: 

+1 +2 +2 +3 

Variant 2 

Bijkomende spelregels 

Zie hierboven + Je gebruikt twee delen van het telraam: 
1 tot 41 om de gewone punten te tellen en 42 tot 72 om de 
extrapunten te noteren. 
Als er iemand op één van de twee boeken uit is worden de punten 
samengeteld en is de winnaar gekend. 
 
 
 
 
 
  

Achtergrond 

 
In dit eerste boek wordt God 
voornamelijk met Jhwh 
aangesproken. 
 
Bijna alle psalmen zijn aan 
David toegeschreven: enkel 
psalm 10 en 33 niet. Maar als 
je je dan herinnert dat psalm 
10 gewoon het vervolg is van 
psalm 9, dan schiet psalm 33 
nog enkel over als grote 
uitzondering.  
 
De meeste psalmen zijn in de 
ik-vorm geschreven: psalm 2,3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 
39, 40 en 41. 
Enkel psalm 12, 21, en 33 zijn 
in de wij-vorm geschreven. 
 
Er is een hele verzameling van 
smeekgebeden,  
namelijk psalm 3, 5, 6, 7, 13, 
17, 22a, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 
36, 38, 39 
 
Een aantal psalmen zijn ook 
Messiaans: psalm 2, 18, 20, 21, 
22, 28 
 
Er zijn ook wat dankpsalmen, 
maar eerder later in dit boek:  
Psalm 9, 18, 22b, 23, 30, 32, 34, 
40, 41 
 
Er zijn wat psalmen die over 
recht spreken: psalm 1, 10, 11, 
12, 14, 37 
Een andere groep die opvalt 
zijn de psalmen die over de 
deugden en ondeugden gaan.  
Psalm 1, 15, 24, 26, 32, 34, 37, 
41. 
 
Psalmen verwijzend naar de 
tempel. Psalm 5, 11, 15, 23, 24, 
26, 27, 28, 32.

 
 



Variant 3 

Spelverloop 

Ergens opzij leg je een rad. Na iedere ronde wordt het rad eentje 
wijzerzin doorgedraaid. 
Dit rad toont voor welke speler er in die ronde extra punten te 
verdienen zijn. 
Je kunt ook een pion op het rad verzetten voor de duidelijkheid… 

 

Enkel spelen met Boek 1 

 
Doordat er in het spel heel wat tegels zitten van psalmen  uit boek 1 
kun je ook spelen dat enkel tegels uit boek 1 mogen aangelegd 
worden. 
 

 

Deze variant kun je niet alleen spelen. 

 

2 
 

2 
 

Psalm 1 en 2 horen bij het 
eerste boek, maar zijn tegelijk 
de sleutel tot het hele 
psalmboek. 
Psalm 3 tot 14 horen samen. 
Psalm 8 is de positieve noot in 
het midden. 
We ontmoeten in die reeks 
een God die toelaat dat de 
vijand overheerst. 
 
Psalm 15 tot 24 horen ook 
samen. En net zoals in de 
vorige reeks is het ook een 
psalm over de schepping die er 
in het midden staat.  
Als je psalm 15 en 24 
vergelijkt, dan snap je dat ze in 
die reeks, aan het begin en aan 
het einde, helemaal dezelfde 
toon zetten. 
Deze psalmen gaan over het 
vertrouwen in God, zelfs in 
heel moeilijke 
omstandigheden. 
Psalm 22 staat dan weer in het 
midden van het hele eerste 
boek. 
 
 
Psalm 25 tot 34 horen opnieuw 
samen. “Op God vertrouwen 
brengt leven” is het grote 
thema. 
 
Psalm 35 tot 41 is dan de 
laatste reeks van het eerste 
boek.  
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