
Spelen met de terreinborden 
 
materiaal: 

 
 
Er zijn 36 terreinborden met een thema. Op die borden staan er nummers van een aantal psalmen 
die verwijzen naar dat thema. Er zijn 6 borden met enkel wegen op. Daarnaast zie je ook een bord 
met een overzicht van alle gebruikte symbolen en kleuren. 
 
De terreinborden: 
Elk bord heeft wegen en een midden met een titel. De titels zijn de volgende (waar nodig is er een 
woordje uitleg bij): 
 
arm: de arme mens en die arm voor God staat 
balling: psalmen over de ballingschap 
balie: de Rechter en onrecht 
bed: ziek 
beeld: ongeloof en afgoden 
burcht: de mens die vertrouwt 
citer: psalmen die loven 
dank: de dankpsalmen 
ellende: verdriet, ellende 
Ene: er is één God 
getuig: verhalen, vertellen 
hebber: de onrechtvaardige 
hoorn: de feesten 
kroon: over koningen en de gezalfde 
landen: over de volkeren 
licht: alles rond licht tegen duister 
mes: niet door een vijand bedreigd 
Mozes: psalmen over de uittocht 
muur: klagen, smeken 
Naam: psalmen met de term "Zijn Naam" 
natuur 
pelgrim 
schild: de vraag om bescherming 
Sion: psalmen over Sion en Jeruzalem 
Stem: God spreekt 

tempel 
't krijt: psalmen over schuld en onschuld 
troon: God heerst 
tuin: de schepping 
twijfel 
uur: bepalingen over een moment van de dag 
vrede: psalmen over vrede of onvrede 
wet: over het verbond en de wet 
wijs: wijsheid 
zegen: in Gods zegen leven 
zwaard: oorlog, geweld 

u
it



 
Je kan op een terreinbord van de ene kant naar de andere gaan in 
9 stappen. Eerst drie, dan het vak met de cijfers van psalmen op,  
vervolgens het midden vak, dan terug het vak met cijfers en  
vervolgens de drie stappen aan een andere kant  
(links, rechts of rechtdoor). 
 
De slechte kan in bepaalde spellen verplicht worden om de paarse 
schuine wegen te volgen... 

1. . Spelen met 1 terreinbord. 
 
Kies een thema waarmee je wilt spelen en waarover je wilt uitwisselen. 
 

 
 
Zoals je merkt heb je borden met enkel groene wegen, enkel rode wegen en met beide soorten 
wegen op. 
Bij enkel rode wegen ben je op vijandig gebied en moet de speler zich steeds bewijzen. 
Bij enkel groene wegen moet de tegenspeler zich bewijzen. 
 
Je merkt in het midden van een bord op dat er 8 speciaal  
gekleurde vakjes zijn (telkens 2 van hetzelfde kleur).  
Die komen overeen met de achtergrondkleuren van  
de tegels. 
Je ziet ook dat er 4 symbolen op het bord staan. 
Die kleuren en symbolen geven aan op dit bord welke  
kleuren en symbolen van meer belang zijn als je met dit 
bord speelt. 
 

  



2. Spelen met 4 terreinborden. 
 
Dit is spelen met als thema één psalm. 
 

Psalm 1 zegen wijs Psalm 64! troon zwaard 

 wet hebber  muur schild 

      

Psalm 2 landen troon Psalm 77 Mozes ellende 

 kroon Stem  Ene natuur 

      

Psalm 9! arme citer Psalm 96! troon hoorn 

 dank getuig  beeld citer 

      

Psalm 13! ellende twijfel Psalm 114... Mozes troon 

 citer arme  natuur tuin 

      

Psalm 41! arme beeld Psalm 122! tempel Naam 

 't krijt mes  vrede pelgrim 

      

Psalm 43 bed licht Psalm 137 citer balling 

 tempel twijfel  ellende Sion 

      

Psalm 59* beeld zwaard Psalm 143 muur balie 

 burcht Uur *  burcht ellende 

 
Leg de borden zo dat zoveel mogelijk symbolen aansluiting krijgen op een zelfde symbool. 
 
Psalmen met " ..." moeten zo aangelegd worden dat het rood niet aan de buitenkant komt! 
Psalmen met ! krijgen eigen spelregels omdat er te weinig groen of rood in zit. 
 
In psalm 9, 13, 41 en 64 zit er teveel rood. 
De hooptegel wordt als hulpmiddel gebruikt. Deze heeft maximaal een waarde van vier. 
Betekenis: 
1. Psalm 1: God zorgt voor de rechtvaardige en veegt de ander weg. 
2. Psalm 2: God zend zijn gezalfde. 
3. Psalm 3: Er zijn vijanden rondom. 
4. Psalm 4: Heer, geef mij ruimte? 

De hoopsteen wordt telkens gebruikt door de goede als er een tegel gelegd wordt met   
dit naast de gewone beurten. 
 
In psalm 96 en 122 vooral groen. 
De ziektegel is van toepassing. Dit is een gewone dobbelsteen. 
Bijkomende betekenis: 
5. Psalm 5: De onrechtvaardige heeft macht. 
6. Psalm 6: Ik ben ziek. 

De zieksteen wordt telkens gebuikt door de slechte als er een tegel gelegd wordt met   
dit naast de gewone beurten. 



Psalm 59 heeft een bord met zwarte stappen: Goed en slecht zijn er even sterk. Met deze borden kan 
de goede speler in een aantal spellen gebruik maken van speciale troeven. 
 
In een spel is er altijd de keuze tussen deze twee: 
 
De gezondheidsmeter: 
In de verschillende spellen krijgen de spelers de gezondheidswaarde 7 voor de goede en 9 voor de 
slechte (tenzij het anders aangegeven wordt). Ze zetten hun pion dan ook op dat cijfer. Als een speler 
na op 1 terecht gekomen te zijn nog eens verliest dan is hij er niet meer en is de andere gewonnen. 
Als een speler het maximum bereikt heeft is hij gewonnen. 
 
 
 
 
Het telraam: 
Dit stelt het boek van de psalmen voor. Je bepaalt als spelers samen je startpunt en je eindpunt. Het 
best kijk je naar de kleuren die de verschillende boeken in het boek voorstellen. 
Voorbeeld: ik start op 1 tot 41 of ik start op 73 tot het einde... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van het leggen van de borden: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136

telraam



Spelen met pion en tegenpion(nen) 
 
Betekenis gegeven aan de hoop- en ziektesteen. (in spel 9, 13, 41, 64/ 96, 122) 
 
1. Psalm 1: Je mag kiezen als goede of je je eigen pion op de gezondheidsmeter vooruit zet of de 
andere achteruit. 
Of Je mag gooien om vooruit te gaan op het telraam. 
2. Psalm 2: De goede speler mag 1 stap vooruit zetten op de borden. 
3. Psalm 3: De slechte mag 1 stap vooruit op de borden. 
4. Psalm 4: Als de goede nog een even getal kan gooien mag die 1 stap vooruit op de borden. 
 
5. Psalm 5: Als de slechte nog een oneven getal kan gooien mag die 1 stap vooruit op de borden. 
6. Psalm 6: De goede moet de volgende beurt overslaan. 
 
 
 

 


