
2.6. Aparte boeking: boek 4 

A. Variant 1 

Nodige materiaal 

+ Telraam! 

Bijkomende spelregels 

Koning Jhwh is hier heel belangrijk. In een ronde wordt 
er bij gehouden wie een tegel gelegd heeft met J er op. 
Op het einde van elke ronde, mogen de spelers die een 
J legden in die ronde dobbelen. Wie het meeste ogen 
heeft mag 5 punten achteruit gaan. Hijzelf voelt zich 
namelijk niet belangrijk en schenkt zijn eigen punten 
weg ter ere van de koning. De andere spelers die mee 
gedobbeld hebben mogen dan 2 vooruit gaan, want wat 
je ter ere van de koning doet komt te goede aan de 
anderen… 
 
Opmerking: Als je met twee speelt moet je beiden een J 
gelegd hebben om punten te kunnen verliezen of 
winnen. Want dan pas wordt er gedobbeld. Als één van 
de spelers een J legt en de andere niet dan mag die met 
de J automatisch één vooruit. 

B. Spel om alleen te spelen. 

Voor iedere tegel die je legt met een J krijg je 3 extra 
punten, voor iedere andere tegel -1. 
 

 
 
 
 
 
 

Achtergrond 

 
Psalm 90 tot 92 zoeken de toevlucht tot 
God. 
 
Psalm 93 tot 99 zijn de koningspsalmen, 
sommigen rekenen psalm 100 er bij. 
 
De volgende psalmen horen dan weer 
bijeen. (101 tot 106) 
Psalm 102 plaatste ik in de aandacht 
omdat het hier alweer om een belangrijke 
psalm gaat in het geheel. 
 
Hier hebben we nogal wat te maken met 
psalmen die gezongen werden op 
processies. Zie psalm 93, 96, 97, 98, 99. 
 
Er wordt nog gezongen in psalm 92, 96, 98, 
101, 104, 105. 
 
We hebben hier een verzameling van 
psalmen zonder titel. Psalm 91, 93, 94, 95, 
96, 97, 99, 104, 105. 
 
Enkel psalm 90, 101, 103 vermelden van 
wie de psalm zou zijn… 
 
Jhwh komt weer frequenter voor: zie 
psalm 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Kortom 
in alle psalmen! 
 
God is koning in de volgende psalmen: 
psalm 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103. 
 
Er wordt heel wat gejubeld in psalm 92, 95, 
96, 97, 98, 100. 
 


