
2.5. Aparte boeking: boek 3 

A. Samen spelen 

Nodige materiaal 

Een rasterbord te kiezen: 4x4 ,  6x6  of  8x8 

Bijkomende spelregels 

Iedere speler krijgt drie verschillende soorten kaartjes om op het 
raster gedekt te leggen. Als er een tegel gelegd wordt op een 
vakje met een kaartje op dan wordt het kaartje gedraaid en ook 
uitgevoerd.Als je met twee of drie speelt legt iedere speler 3 x 3 

kaartjes; met meer spelers: 2 x 3 kaartjes… 
een vraag betekent dat je geen punten krijgt voor je 
tegel. Je zit immers met een onopgelost vraagstuk. 

 
geschiedenis betekent dat je nog even aan de beurt 
bent. Je mag een tweede tegel aanleggen. Het aantal 
punten dat je ermee zou halen wordt nu echter door 

twee gedeeld. Bij de tweede tegel mag je echter niet opnieuw op 
een bezet vakje je tegel leggen. Als er aanliggend geen onbezette 
vakjes meer vrij zijn wordt het een kort verhaal en krijg je slechts 
de helft van de punten van je tegel, afgerond naar boven. 

Bij het woord van God krijg je steeds het dubbel 
aantal punten. 
 
Het spel met combinaties leggen (module 3 en 

mogelijkheden erop verder gebouwd lukken hier niet. 
Bijkomende scores bij het “X”en: 

+2 +2 +3 +4 

Op boek 3 hou je met 1 pion bij hoeveel kaartjes er al gedraaid 
zijn. Met het 17e te draaien houdt het spel op… 

B. Alleen spelen 

Bijkomende spelregels 

Nu worden er blinde kaartjes gelegd op het raster.  
Het blijven dezelfde kaartjes. 
 
Raster van 4 x4 : 3 x 3 kaartjes. Raster van 6 x 6: 5 x 3 kaartjes 
Bijkomende scores bij het “X”en: 

+2 +2 +3 +4 

 
 

Achtergrond 

 
 

Psalm 73 tot 83 zijn psalmen van Asaf. 
Psalm 78 is de scharnierpsalm in Boek 
3. 
 
Psalm 84 tot 88 zijn van Korach, met 
uitzondering van psalm 86 . 
 
Psalm 88 en 89 zijn door Ezrachieten 
geschreven. Ik plaats ze samen omdat 
88 ook tot de reeks van Korach behoort 
en 88 en 89 verwant zijn met elkaar. 
 
Terug nogal wat smeekbeden: psalm 
74, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 89 
De meeste zijn gezamenlijke 
smeekbeden, psalm 86 en 88 niet. 
Een aantal psalmen gaan over “rechte 
wegen gaan”:  
psalm 73, 75, 82, 84 
 
De pelgrim komt op de proppen in 
psalm 78, 81, 84, 86, 87 
 
Terug wordt Elohim dikwijls gebruikt 
om God aan te spreken.  
 
We hebben hier een verzameling van 
speciale titels vooral toegeschreven aan 
twee groepen: 
Van Korach: psalm 84, 85, 87, 88 
Van Asaf: psalm 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83 
 
Er worden nogal wat vragen gesteld 
aan God. Zie psalm 74, 79, 80, 82, 88, 
89. 
 
Wat psalmen duiden erop dat God de 
enige is. Psalm 73, 75, 77, 83, 86, 89. 
Heel wat psalmen vertellen de 
geschiedenis van Israël. Psalm 76, 77, 
78, 80, 81, 83, 89. 
God komt dikwijls aan het woord. 
Psalm 75, 81, 82, 84, 87, 89. 
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Materiaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


