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Er was ooit een lied van iemand die bad met zijn kaarten. Vandaag is dit werkelijkheid geworden. 
Spelenderwijs leer je de psalmen kennen van inhoud. En voor wie wil kan je ook spontaan bidden 
door speelkaarten te draaien... 



 Psalmen kaarten 
 
Harten: met je hart danken en loven 
Klaveren: van op het veld waar je staat getuigen, je verhaal doen 
Schoppen: als met de lans in de hand van de “piekenvent”:  wijsheid  
Ruiten: hopen op uitzicht, klagen en smeken. 
 
1: God zwijgt, is er niet, merk je niet, laat in de steek… 
2: de vijand, de onrechtvaardige, de ongelovige 
3: schuld of onschuld 
4: de rechte weg of de onrechtvaardige weg, aanzet tot de rechte weg 
5: de volkeren, de koningen, de heersers 
6: de diepe ellende, het lijden 
7: Gods zegen, vrede, voorspoed 
8: in of op weg naar de tempel 
9: de schepping, de natuur 
10: uitzien naar God, verlangen, vertrouwen, hopen, God als bron 
Boer: de rechtvaardige, de gelovige, de gezalfde 
Vrouw: God redt, Hij luistert en helpt 
Heer: God is koning, is rechter, is schepper 
Joker: God spreekt 
 
Een voorbeeld: psalm 1 
Vers 1: Schoppen 7 
Vers 2: harten 10 
Vers 3: schoppen 7 
Vers 4: schoppen 2 
Vers 5: schoppen 2 
Vers 6: schoppen 4 
 
Wat kun je er allemaal mee doen? 
 
Spel met de kaarten: 
Je kunt kaarten maar de troef wordt het cijfer van een psalm. 
Er zijn enkele psalmen die je kunt aanduiden als troef. Naargelang die troef 
is er een ander spel dat gespeeld wordt. 
 
Psalmen afleggen: 
Je speelt het ongeveer als patience maar nu met de volgorde van een 
aantal psalmen. Om dit spel te spelen heb je het hulpmiddel nodig van een 
psalmenwijzer. 
 
Gebed met de kaarten: 
Met de gewone kaarten kun je ook een gebed maken, je eigen psalm. Geef 
gewoon de bovenstaande betekenissen aan je kaarten en het bidden kan 
beginnen door kaarten te trekken. 
 
Puzzel met de kaarten: 
Je legt de kaarten in de volgorde van het verloop van een bepaalde psalm 
en laat een ander zoeken om welke psalm het gaat. 
 

Een psalm leggen: 

Je kunt een psalm openleggen 
door de kaarten met dezelfde 
betekenis als het verloop van 
de psalm na elkaar te leggen. 
Lees nog eens die psalm nadat 
je de kaarten hebt juist gelegd. 
Kijk nu naar de kaarten en 
probeer de inhoud van de 
psalm te weergeven. 
 
 

Kaarten als een psalter: 

Bepaalde kaarten kunnen 
onmiddellijk naar een psalm 
beginnen te verwijzen. 
 
Voorbeeld psalm 8 “Hoe 
heerlijk is Je Naam” kan voor je 
klaveren 9 zijn. 
Hij wordt geloofd in en 
omwille van Zijn schepping.  
 

Bidden rond één kaart: 

Leg een kaart voor je en kom 
tot gebed. 
De betekenis van de kaart zal 
je helpen om woorden te 
vinden. 
 
Of leg met enkelen samen één 
kaart in het midden. Maak het 
eerst stil en spreek dan wat bij 
je opkomt. 
Neem daarna een psalm met 
die kaart als hoofdthema. Zie 
verder. 



Mogelijke 
betekenis van 
een kaart: 
 
 

1 Loven of danken 
omdat God 
Opstaat, zich laat 
zien. 
 
Loven of danken 
dat God niet 
aanwezig is in het 
onrecht, niet 
luistert naar … 
 
 
 
 
 

Gebed opdat God 
zou luisteren, 
aanwezig zijn. 
 
Vragen waarom 
God zo afwezig is 
 
Leer me God te 
ervaren. 

God luistert niet 
naar, doet niet 
mee aan… 
 
God is de 
verborgen 
aanwezige 

De ervaring van 
Gods afwezigheid 
uitspreken. 
 
De ervaring dat 
God opstaat 
getuigen. 

2 Loven of danken 
omdat God de 
onrechtvaardige 
geen recht heeft. 
 
Loven of danken 
omdat God de 
vijand doet 
zwijgen. 

Bidden opdat het 
ongeloof mag 
plaats maken 
voor geloof. 
 
Bidden opdat je 
verlost mag zijn 
van de vijand. 
 
Bidden dat de 
onrechtvaardige 
tot inkeer mag 
komen. 
 
 
 

Die onrecht doet 
zal uiteindelijk  
niet zegevieren. 
 
Ongeloof leidt tot 
vertrouwen in 
materiële zaken. 
 
Geen vijand zal 
triomferen. 

Onrecht heerst 
voorlopig. 
 
Je ergste vijand is 
gebrek aan liefde 
 
Ongeloof groeit 
en doet zoeken 
naar zekerheden. 
 
 

3 Loven en danken 
om Gods 
vergeving. 
 
Loven en danken 
voor Gods 
nabijheid bij 
onschuldige 
mensen 

Bidden om 
vergeving 
 
Bidden om 
volharding in 
onschuld 
 
Bidden om een 
juist oordeel 

God straft het 
onrecht. 
 
God straft niet de 
mens die tot 
berouw komt. 
 
God is de 
onschuldige nabij 
 
God schenkt 
vergeving  

Zou God ons 
straffen of op de 
proef stellen of 
niets daar van? 
 
God zal de 
onschuldige 
beschermen 
 
God kent onze 
schuld en ons 
eerlijk proberen 
 
 
 



Mogelijke 
betekenis van 
een kaart: 
 
 

4 Loven en danken 
dat God ons op 
de goede weg zet 
en blijft 
aansporen. 
 
Danken dat God 
de onrechte weg 
op niets laat 
uitlopen. 
 
Danken en loven 
dat God de mens 
op de goede weg 
zegent. 

Leer ons de 
goede weg te 
gaan. 
 
Veeg de schuine 
wegen weg. 
 
Schenk aan wie 
op de goede weg 
gaat Uw zegen. 

God zegent de 
mens op de 
goede weg. 
 
God veegt de 
wegen van 
onrecht weg. 
 
God brengt de 
mens op de 
onrechte weg tot 
inkeer. 
 
God blijft zijn 
goede weg tonen. 

Er zijn veel 
mensen op de 
verkeerde weg. 
 
Soms bewandel ik 
het verkeerde 
pad 
 
Mijn op de goede 
weg zijn wordt 
niet altijd beloont 
 
Ik ervaar Gods 
zegen als ik 
rechte wegen ga. 

5 Lof en dank om 
bekering van de 
volkeren. 
 
Ieder zal Je loven 
 
Dank om de 
machthebbers 
van hun troon te 
doen vallen 
 
Dank om de 
bescherming 
tegen de volkeren 
 
Dank en lof aan 
de koning en 
omwille van de 
koning 

Bescherm ons 
tegen 
machthebbers of 
andere volkeren 
 
Laat ze tot inkeer 
komen 
 
Veeg weg 
 
Zegen onze 
koning 

God is koning  
Alle 
machthebbers 
zullen knielen 
 
Alle volkeren 
zullen juichen en 
Hem erkennen 
 
Machthebbers 
zullen vallen 

Machthebbers 
verknechten 
mensen 
 
Volkeren 
begrijpen niet 
 
God is koning 
 
 
 

6 Dank om hulp en 
verlossing bij het 
lijden 
 
Dank en lof voor 
de mens die 
anderen helpt. 
 

Help me uit de 
ellende 
 
Vergeef me 
 
Sta me bij 
 
Red me van de 
dood 
 
Waarom die 
ellende? 

God redt is Zijn 
naam 
 
Blijf vertrouwen 

Ervaring van 
ziekte 
 
Van schuld 
 
Van vervolging 
 
Van gevangen 
zitten 
 
Van weerloos 
zijn, gebroken zijn 



Mogelijke 
betekenis van 
een kaart: 
 
 

7 Dank en lof om 
Gods zegen. 
 
Dank of lof om de 
heersende vrede 
 
Dank of lof dat 
God vrede brengt 
 

Vraag om vrede 
 

Gebed om Gods 
zegen 

 
Gebed om 
voorspoed 

 
Gebed om geluk 

 
Gebed voor het 
nageslacht 

 
 

God brengt 
voorspoed en 
doet vruchten 
voort brengen 

 
God zorgt voor de 
vrede 
 
God zegent de 
mens 

We leven in vrede 
of in onvrede 
 
We leven met 
Gods zegen 
 
We hebben nood 
aan Gods zegen 

8 Danken en loven 
in de tempel 
 
Loven op weg 
naar de tempel 
 
Danken en loven 
op pelgrimstocht 
 
Danken of loven 
om Gods 
nabijheid in de 
tempel 
 
God loven in Zijn 
heerlijkheid 
 

Bidden om in de 
tempel te mogen 
verblijven 
 
Bidden om God te 
ontmoeten 
 
Vragen dat de 
offers aanvaard 
mogen worden 
 
Bidden om de 
tempel  

God verblijft in de 
tempel 
 
God verblijft in 
Zijn heiligdom 
 
God wil geen 
offerdieren 
 
 

Zo ver weg van de 
tempel 
 
Zalig te verblijven 
in Zijn nabijheid 
 
Blij te mogen 
optrekken 
 
Verlangen naar 
de tempel 

9 Danken of loven 
voor Gods 
schepping 
 
De natuur die 
dankt of looft 
 
Loven in de 
natuur 
 
Danken om het 
leven 
 
 
 

Bidden om 
bescherming 
tegen de 
natuurelementen 
 
Bidden om inzicht 
in de schepping 

God spreekt 
doorheen de 
natuur 
 
De natuur getuigt 
van God 
 
Draag zorg voor 
Zijn schepping 
 
 

De natuur is soms 
overweldigend 
 
God zie je 
doorheen zijn 
schepping 
 
De natuur is mooi 
 
De natuur is 
gevaarlijk 



Mogelijke 
betekenis van 
een kaart: 
 
 

10 Loven of danken 
dat God onze 
bron van vreugde 
is 
 
Loven of danken 
dat God onze 
burcht is 
 
Loven of danken 
dat God onze 
hoop is 

Vragen om God 
te mogen 
ontmoeten, 
herkennen 
 
Vragen om hoop 
 
U bent toch onze 
burcht? 
 
Schend ons 
vertrouwen niet 
 
Wees onze bron 
 

God is onze bron 
 
Zalig die uitziet 
naar God 
 
Hij schendt ons 
vertrouwen niet 
 
Hij doet ons 
verlangen 

Ik verlang 
 
Ik blijf hopen 
 
Ik vertrouw op 
Hem 
 
Hij is mijn bron 
van geluk 
 
 

Boer Danken en loven 
omwille van de 
rechtvaardigen 
 
Danken om het 
geloof 
 
De gezalfde loven  
 
God danken en 
loven omwille van 
de gezalfde 

Vraag naar 
gerechtigheid 
 
Vraag om geloof 
 
Vragen naar de 
gezalfde 
 
Steun de 
rechtvaardige 
 
Bescherm de 
gelovige 
 

God beschermt 
de gelovige 
 
God zoekt naar 
rechtvaardigen en 
gelovigen 
 
God roept zijn 
gezalfde 
 
 

Het is goed te 
leven als gelovige 
en rechtvaardige 
mens 
 
De gelovige en de 
rechtvaardige 
worden bedreigd 
 
Zijn gezalfde is in 
ons midden 

Vrouw Danken omwille 
van God die redt 
 
Danken en loven 
omdat God 
luistert 
 
Danken en loven 
dat God helpt 
 
Danken en loven 
dat God ons in 
leven houdt. 
 
 
 
 

Redt me 
 
Hoor me 
 
Hoor het onrecht 
dat weelderig 
tiert 
 
Wees mijn 
beschermer 

God is die redt 
 
God is niet doof 
voor het roepen 
van de arme 
 
God doet ons 
opstaan 
 
God is een burcht 
voor de mens 

God redt 
 
God luistert 
 
God beschermt 



Mogelijke 
betekenis van 
een kaart: 
 
 

Heer Danken en loven 
dat God regeert 
 
Danken en loven 
dat God een 
goede rechter is 
 
God danken 
omwille van de 
schepping 
 

Vragen om 
gerechtigheid 
 
Vraag om onrecht 
te straffen 
 
Richt me 

God woont in Zijn 
rijk 
 
God ziet naar de 
mens 
 
God is de Heerser 
 
God is de 
schepper van 
alles 
 

God regeert 
 
God is onze 
rechter 
 
God straft 
onrecht  

 
 
 
 
 
 
 

 
korte 
samenvatting: 
 
 
 
 
  loven en danken vragen en smeken wijsheid       ervaring vandaag 
 
1: God zwijgt, is er niet, merk je niet, laat in de steek… of staat op... 
2: de vijand, de onrechtvaardige, de ongelovige 
3: schuld of onschuld 
4: de rechte weg of de onrechtvaardige weg, aanzet tot de rechte weg 
5: de volkeren, de koningen, de heersers 
6: de diepe ellende, het lijden 
7: Gods zegen, vrede, voorspoed 
8: in of op weg naar de tempel 
9: de schepping, de natuur 
10: uitzien naar God, verlangen, vertrouwen, hopen, God als bron 
Boer: de rechtvaardige, de gelovige, de gezalfde 
Vrouw: God redt, Hij luistert en helpt 
Heer: God is koning, is rechter, is schepper 
Joker: God spreekt 
 

 
 


