
Spelelementen uit te kiezen 

Spelregels voor de grondkleuren: 

Keuze 1 en 2: 

 
 
Aan eigen kleur: +1 
Aan ander kleur: +1 
 
Of aan ander kleur: +1 
+ eindscore oneven 

 
 
Aan eigen kleur: +1 
Aan ander kleur: +1 
 
Of aan ander kleur: +1 
+ eindscore even 

 
Hier zie je al twee verschillende spelregels: 
Of je geeft aan de passende kleuren 1 punt. 
 
Of je geeft aan het eigen kleur 1 punt en aan het passende kleur ook 1 
punt en je score moet uiteindelijk even of oneven zijn naar gelang de 
combinatie. 
Merk op: als je nog andere spelregels toevoegt wordt pas op het einde 
gezien of het totaal even of oneven is. 
Eventueel krijg je nog een punt extra om even of oneven totaal te 
bereiken. 
Keuze 3: 

                                            +2 
 
 
 
 
 
 

 
Deze spelregel kijkt naar de combinatie van de liggende tegels. 
Je krijgt extra punten als je in rechte lijn volgende combinaties kunt maken 
met de grondkleuren. Dit kan zowel diagonaal als horizontaal en verticaal. 

Bijkomende spelregel om de symbolen beter te leren kennen: 

 
Vanaf de tweede ronde mag iedere speler na zijn beurt nog een kanskaart 
trekken. Deze geven informatie en leveren nog wat extra punten op of net 
omgekeerd… 

 
Hier een voorbeeld: 

Smeken en vragen, 

soms om inzicht, soms 

in diepe ellende.                             

Was je tegel "smeken" 

dan +2                                       

.

Geel

Waarom die spelregels zo? 

Smeken (geel) en danken en 
loven (groen) zijn tegengesteld 
aan elkaar. Toch merken we 
vaak in een psalm hoe ze in 
elkaar kort overgaan. 
 
Tegengesteld, dus geven ze 
een eindresultaat dat oneven 
is. 
 
 ---------- 
 
Wijsheid  krijgen (grijs) en zelf 
spreken (oranje) vullen elkaar 
beter aan. Het één komt vaak 
uit het andere voort. 
 
Elkaar aanvullend, dus is het 
eindresultaat een even getal. 
 
 ---------- 
 
We merken hoe psalmen 
dikwijls veranderen van 
toonaard.  
 
Vandaar leveren het maken 
van een bepaalde combinatie 
punten op. 
 
 ---------- 
 
Het is goed om tijdens het spel 
de verschillende symbolen 
beter te leren kennen. 
 
Vandaar de mogelijks 
bijkomende spelregel met 
kanskaarten. 
 



Spelregels voor de andere symbolen: 
 
Keuze 1: 

 
Zelfde symbool: +1 
 

Elk identiek symbool krijgt 1 extra 
punt. 
 
 
Keuze 2: 

                    
 

                        
 

Extra tegel trekken            

Bepaalde tegengestelden aan 
aanpalende tegels kunnen aanleggen levert de speler een extra tegel op 
(een elfde dus) om verder in het spel uit te kiezen. 
Een volgende keer vul je maar weer aan tot je 10 tegels in de handen hebt. 
 
 
Keuze 3: 

  
                    niet aan   
 
 
of - 5 punten 

Twee situaties mogen niet aan elkaar aangelegd worden, tenzij de speler 
kiest om zijn score op 5 punten minder te eindigen. 
 
 
Keuze 4: 

    of     aan  

      : +2 punten 

Andere schijnbaar tegengestelde symbolen leveren dan weer extra punten 
op. 
 
 

Waarom die spelregels zo? 

Hoe meer gelijkenissen , hoe 
meer stukjes psalm bij elkaar 
passen, dat levert extra punten 
op. 
 
 
 
 
 
 
Dikwijls merken we hoe 
tegenstellingen bij elkaar 
passen in een psalm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt niet treuren als je 
gezegend bent. 
Die tegenstellingen horen niet 
samen. 
(let wel: bidden  om zegen kan 
wel, maar omwille van het 
spel, leggen we die twee 
symbolen niet naast elkaar.) 
 
 
 
Als God helpt of rechtvaardig is 
krijg je extra punten als je in 
nood bent. 

Het is vóór of na het spelen 

heel interessant om een 

psalm te nemen en te 

ontdekken welke symbolen 

er in passen en hoe 

verschillende elementen 

elkaar opvolgen. 



 


