
2.12. Sion, si on… 

Om samen of alleen te spelen 

Begin 

Kies een spel. Module 3 en afgeleiden lukken nu niet. Neem wel in 
gedachten een raster van 3 X 3, leg de tegels evenwel verder van 
elkaar, (dit om later gemakkelijker aan de onderste tegels te 
kunnen). 
Naargelang het aantal spelers bepaal je hoe hoog de toren ligt met 
tegels in het midden van het raster.  
Als je alleen speelt: de berg mag zo hoog zijn als je wil. 
Als je met twee speelt: de berg moet 3 of 5 hoog zijn. 
Als je met meer speelt is de berg één tegel hoger dan het aantal 
medespelers. 
(Zo kan ieder eens extra punten verzamelen) 

Verloop 

Midden in een raster van 3 X 3 ligt een stapeltje tegels (de berg). 
Enkel de bovenste tegel is gekend, de andere tegels liggen 
omgekeerd onder de bovenste. 
 
Neem als voorbeeld 4 hoog. 
Het spel loopt zoals gewoonlijk. De spelers gaan om beurten een 
tegel aanleggen aan de berg. Ze zetten ook hun eigen pion op hun 
tegel.  
 
Als het raster vol is, haalt de volgende speler één omgekeerde tegel 
van onder de toren. Die wordt nu bovenop gelegd. Als er dezelfde 
zegels voorkomen op de nieuwe berg en de al aanliggende tegels, 
dan krijgt die speler voor elke gelijke zegel 2 extra punten. Zegels 
zijn de 26 vierkante gekleurde thema’s. 
 
Bij het “X”en wordt dit genoteerd als zelfde zegels. 
Bijkomende scores bij het “X”en: 

Zelfde zegels: 4X 3X 3X 2X 2X 

 4X 3X 3X 2X 2X 

 4X 3X 3X 2X 2X 

 
Daarna worden de pionnen weggenomen, de gelegde tegels 
gedraaid en aan de tweede laag gewerkt. De speler die volgt op de 
speler die laatst aangelegd heeft mag nu beginnen. 
Bij het opnieuw vol liggen van het raster mag de speler rechts van 
diegene die het laatst een gedekte tegel van onder de toren 
gehaald heeft, dit nu doen en krijgt die nu de kans om meer punten 
te verdien. En zo gaat het spel verder… 

Einde  

Als de rest even hoog is als de berg. 

Achtergrond 

 
Israël: psalm 14, 22, 25, 41, 50, 53, 59, 
68, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 81, 89, 98, 
103, 105, 106, 114, 115, 118, 121, 124, 
125, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 147, 
148, 149 
 
Juda: psalm 48, 60, 63, 68, 69, 76, 78, 
97, 108, 114 
 
Jeruzalem: psalm 51, 68, 79, 102, 116, 
122, 125, 128, 135, 137, 147 
 
Sion: psalm 2, 9, 14, 20, 48, 50, 51, 53, 
65, 69, 76, 84, 87, 97, 99, 102, 110, 126, 
128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 146, 
147, 149 
 
De stad van God: psalm 46, 48, 50, 87, 
101 
 
Sion is de “berg” in de stad Jeruzalem 
waar de tempel stond (van David, of 
moeten we zeggen van Salomo?). God 
heeft daar zijn woonplaats gekozen.  
Sion betekent ook de stad waar God 
zijn vrede zal brengen. We denken aan 
de eindtijd: Daar zal Hij zijn rijk 
stichten. 
 


