
2.4. Aparte boeking: boek 2 

A. Variant 1 

Bijkomende spelregels 

Als je een vierde tegel kunt aanleggen in een rechte lijn 
(horizontaal, verticaal, diagonaal) met het zelfde teken van 
dank- of smeekpsalm dan krijg je +4. 
 
Bij het leggen van een tegel met een medespeler op, mag 
je drie kaarten bekijken van een zelf gekozen speler en in je 
beurt een extra tegel uitleggen. Daarmee kun je maximum 
4 extra punten mee verdienen. 
Als je een tegel legt met , Elohim, God erop, en die kunt 
laten kleven tegen een andere tegel met een zegel van de 
tempel of de burcht erop dan krijg je 2 punten extra. 
 
Bijkomende scores bij het “X”en: 

+1 +2 +2 +3 

 

B. Variant 2 

Bijkomende spelregels 

Je werkt met 2 pionnen per speler op het telraam. Eén op 
het eerste boek (van 1 tot 41) voor de gewone punten; één 
op het tweede boek voor de extra punten (42 tot 72). Als 
een speler uit is op één van de boeken, dan worden de 
punten samengeteld en wordt er gekeken wie er de 
winnaar is. 

C. Om alleen te spelen 

Variant 1 en 2 zijn ook alleen te spelen. 

 

 = + 4     = + 4 

: 3 kaarten bekijken en 1 gebruiken = max. + 4 

 +  of  = + 2 
 

Achtergrond 

 
Psalm 42 tot 49 zijn psalmen van Korach. 
Psalm 50 een eenzame psalm van Asaf. 
Psalm 51 is net als 22 in het eerste boek 
een heel belangrijke psalm. 
Psalm 52 tot 72 vormen dan opnieuw een 
geheel.  
Psalm 72 zette ik apart omdat het opnieuw 
een heel belangrijke psalm is over de 
Koning. 
 
Hier ook zijn er heel wat smeekbeden: 
psalm 42, 43, 44, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 
61, 64, 69, 70, 71 
 
Iets minder dankbeden dan in het eerste 
boek: psalm 46, 48, 63, 65, 66, 67 
 
   Medespeler in de titel:  
David: psalm 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 
Korach: psalm 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 
Andere: psalm 50, 72 
Enkel psalm 43 en 71 hebben geen titel en 
worden niet toegeschreven aan een 
bepaalde figuur. Wetende dat psalm 43 
een vervolg is op psalm 42, schiet alleen 
psalm 71 nog titelloos over. 
 
God wordt enkel aangesproken als Elohim, 
God in psalm 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 67. 
In de andere psalmen komt Elohim altijd 
voor maar God wordt er ook op andere 
manieren aangesproken. 
 
Er zijn wat psalmen die over de tempel 
handelen: psalm 42, 43, 48, 52, 61, 63, 65, 
66, 68. 
 
God als beschermer in psalm 44, 46, 54, 
56, 59, 61, 71. 
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