
2. Psalmen afleggen: 
 
Dit kan als volgt gespeeld worden:  
Leg zeven kaarten op een rij. De overige kaarten worden net 
 zoals patience in een pak gehouden waarvan men telkens  
de 3e kaart bekijkt of die bruikbaar is. 
En probeer je op die zeven rijen reeksen van psalmen te  
vormen. Een reeks bestaat uit 8 opeenvolgende psalmen. 
Die reeksen moeten in de juiste volgorde gelegd worden. 
Elk begin van een reeks is de eerste kaart die er al ligt,  
tenzij je die kaart kunt gebruiken om een andere reeks  
te vervolledigen. Dan mag je een willekeurige kaart op de  
lege plaats leggen om van die ook een reeks aan te maken. 
Als een reeks volledig is leg je die kaarten opzij en kun je een  
nieuwe reeks proberen te maken.  
De jokers tellen voor elke kaart. 
Als je twee maal dezelfde kaart kunt gebruiken in een reeks  
mag je de tweede maal een willekeurige kaart leggen, 
wel met de rugzijde naar boven. 
 
Kun je alle kaarten uitleggen en hoeveel reeksen heb je  
volledig gemaakt? Kun je nog verder afleggen om meer  
volle reeksen te maken? 
 
De psalmen hebben elk twee hoofdthema's om het spel  
mogelijk te maken. Vele psalmen hebben nog thema's.  
Zo merk je op dat bij verschillende kaarten geen  
psalmnummers opgegeven staan. Dit wil niet zeggen  
dat die thema's niet voorkomen in de psalmen! 
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Zie je hoe in het voorbeeld een 

tweetal kaarten tweemaal 

voorkomen? Bij psalm 4 mag je 

als je bij 3 "klaveren2"  gelegd 

hebt, een blinde kaart er boven 

leggen. Let wel zorg dat je steeds 

de reeks nog kan zien! 

De kaarten worden dus zoals 

hiernaast  op elkaar gelegd. 

 


