
5.4 Tijd en plaats 

Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

Je hebt 3 roosters nodig en extra pionnen per speler. Daarnaast 
nog 3 andere pionnen en een dobbelsteen. 

Spelverloop 

Kies een spel als basis.  
Leg 3 roosters van de volgende grootte om je tegels op te passen: 
Als je met 2 speelt: 3 X 3 
Als je met 3 speelt: 3 X 4 
Als je met 4 speelt: 4 X 4 
Als je met 5 speelt: 4 X 5 
Als je met 6 speelt: 5 X 5 
 
Het doel van het spel is om te wedden op dat rooster dat het 
meeste punten zal opleveren. 
Je krijgt nu gedurende spel geen persoonlijke score. 
Er staan drie pionnen op het telraam – of er zijn 3 in te vullen 
scoreblaadjes bij het”X”en – voor elk rooster 1 pion. 
Pas aan het einde van het spel zien we wie gewonnen heeft… 
 
“Danken en loven” en “wijsheid” (de grondkleuren groen en grijs) 
zorgen voor 5 extrapunten als ze op het rooster terecht komen. 
Het is immers veel aangenamer om te kunnen loven dan smeken 
en bij wijsheid voel je je pas goed… 
 
De volgende tegels met een dergelijk symbool die verwijzen naar 
tijd of plaats bepalen uiteindelijk de eindwinnaar: 

 

 
Het verloop van een ronde. 
Kies een spel als basis en speel een gewone ronde. De punten van 
de drie roosters worden bijgehouden door neutrale pionnen. 
Na deze ronde mogen de spelers in de zelfde volgorde een pion 
zetten op een rooster. Best bezet je een tegel met één van de 
vorige symbolen op. Als er niet genoeg tegels zijn met een dergelijk 
symbool dan zet de speler gewoon een pion op een andere tegel. 
 
De volgende ronde wordt ook zo gespeeld. Nu is het echter de 
linker speler van daarnet die begint om ieder zoveel mogelijk 
kansen te geven. Na de ronde mogen de speler die hun pion nog 
niet konden linken aan een belangrijke tegel hun pion verzetten. 
Daarna zet elke speler nog één pion. 
 

Achtergrond 

 
Morgen: psalm 5, 30, 55, 59, 65, 73, 
101, 130 
 
Middag: psalm 37, 55, 91 
 
Avond: psalm 30, 55, 59, 65, 90, 
104 
 
Nacht: psalm 1, 4, 6, 16, 17, 19, 32, 
42, 55, 63, 74, 77, 78, 90, 91, 92, 
104, 105, 119, 121, 134, 136, 139 
 
oud en fris: psalm 1, 91, 92, 103 
 
oud:  psalm 37, 71 
 
korte levensduur: psalm 39, 49, 89, 
90, 102, 103, 119XI 
 

 
Sion: psalm 2, 9, 14, 20, 48, 50, 51, 
53, 65, 69, 76, 84, 87, 97, 99, 102 
 
Tempel: psalm 5, 27, 30, 48, 65, 68, 
79, 138 
 
Jeruzalem: psalm 51, 68, 79, 102, 
116, 122, 128, 135, 137, 147 
 
 
 
Zie psalm 1: 
Directe verwijzingen vind je er niet. 
Maar als we het symbolisch 
benaderen kan het volgende 
gezegd worden: 
 
De plaats waar je staat in het leven 
is van groot belang. 
Sta aan stromend water waar recht 
is, en niet bij de schuine weg! 
 
Voor de rechtvaardige gelovige is er 
toekomst, voor de onrechtvaardige 
niet. 
De rechtvaardige gelovige zal op 
zijn tijd vrucht dragen... 



Als je met 2 of 3 of 6 speelt, worden er zo 6 rondes gespeeld. De overige rondes zijn er enkel om de 
roosters vol te krijgen. De pionnen zijn immers op. 
 
Als je met 4 of 5 speelt speel je eerst respectievelijk 4 of 5 rondes. De volgende ronde(s) waarin nog 
pionnen geplaatst moeten worden gebeuren met een dobbelsteen. 
Na een ronde tegels plaatsen gooien de spelers om beurten met een dobbelsteen. Wie de meeste 
ogen gooit mag nu eerst zijn pion plaatsen. 
 
Als alle tegels er liggen is er eventueel nog een rondje gooien met de dobbelsteen om de pionnen die 
nog niet op een goede tegel staan er eventueel nog op te kunnen zetten.  
Let wel: wie al op een symbool staat mag niet meer verplaatsen. Eerst gooien alle spelers om ter 
meest ogen. Dit bepaalt de volgorde van spelen. Daarna mogen de spelers een 5 of 6 proberen te 
gooien. Lukt dit dan mogen ze alsnog hun pion op een goede plaats zetten. Per pion die nog niet 
goed staat krijgen ze de kans om één maal te gooien en hun geluk te wagen. 
 
Belangrijk in het beslissen waarop je het best je pion plaatst: 

De zegels:  

De nadere bepalingen:   
 
Een zegel is meer waard dan een bepaling. 
Een zegel met een bepaling is echter sterker dan vele zegels. 
Een zegel met twee bepalingen zijn het sterkst,  
sterker dan veel zegels met maar één bepaling. 
Als er dan nog zegels bijkomen dan ben je onoverwinnelijk. 
Een aantal zegels met twee bepalingen staan immers sterker dan minder zegels met drie 
bepalingen… 
 
 
 
 


