
2.8. Wie spreekt? 

Nodige uitleg van de tegels: 

 
 
In heel wat psalmen is er één persoon aan het bidden.  

Daartegenover zijn er nogal wat psalmen die door een 
groep worden gebeden. In die psalmen vind je het 
woordje “wij”. 

 
 

Als er in een psalm iemand wordt genoemd dan wordt dit 
door dit teken aangegeven. Ik noem het “medespeler”. 
Heel dikwijls vind je in de inleiding die medespeler door 
het noemen aan wie de psalm toegeschreven wordt. 

 
Deze zegel staat voor God die tot ons spreekt. Ze 
noemen dat “een orakel”. 
 

A. Om samen te spelen 

Nodige materiaal 

+ een dobbelsteen 

Bijkomende spelregels 

Als je 3 aan elkaar kunt leggen (daarom niet in een rechte 
lijn, wel horizontaal of verticaal aanliggend) dan krijg je 3 punten 
meer. 
 
Als je “wij”, “medespeler” of “Godsspraak” wil aanleggen aan een 
zelfde teken dan moet de speler eerst met een dobbelsteen 
gooien. 

1 of 2 dan mag je een tegel met  leggen; 

3 of 4 dan mag je een tegel met  leggen; 

5 of 6 dan mag je een tegel met  aanleggen. 
 
Als het niet gelukt is, leg je een andere tegel aan en kijk je toch 
om zoveel mogelijk punten te scoren… 
Als het lukt, dan leg je aan en krijg je een bonus van 3 punten. 
 

B. Om echt samen te spelen 

Nodige materiaal 

Het gewone… 

Achtergrond 

 
De volgende psalmen zijn van een 
eenzame bidder: psalm 2,3, 4, 5, 
6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 
59, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 
77, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 
101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 
111, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 
129, 130, 131, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146 
 
Deze psalmen vernoemen een 
groep die bidt: psalm 21, 33, 44, 
46, 48, 60, 66, 67, 74, 75, 79, 80, 
90, 95, 106, 115, 124, 126, 137, 
147 
 
De mens die alleen bidt: Zie Boek 
1, spel 3 bij de achtergrond. 
 
Waar er samen gebeden wordt: 
Zie boek 3, spel 2 bij de 
achtergrond 
 
In één psalm heb je geregeld een 
wisseling van stemmen. Nu eens 
is de ik-figuur aan het woord en 
even later kruip je zelfs in de 
verwoording van de vijand of de 
onrechtvaardige. Plots kan dan 
God aan het woord zijn. 
 



Bijkomende spelregels 

Dit kun je slechts spelen met meer dan 2 en liefst meer dan 3 spelers. 
Dit spel is een rare variant. De bedoeling is om zo gelijk mogelijk te eindigen in het behalen van 
punten. Als er echter iemand 10 punten minder heeft of meer dan de andere dan is die verloren en 
de anderen gewonnen. De groep die in punten aan elkaar hangt wint. 
Stel : Er wordt gespeeld tot 72. A haalt 69; B 64; C 58; D 47. 
D is verloren. C heeft wel een verschil van 10 punten met A, maar is gered door B… 
Hoever durf jij punten geven aan een ander, met het risico zelf uit de boot te vallen? 
Enkele spelregels om het mogelijk te maken: 

 
Als je een tegel legt met dit symbool dan zijn de punten zeker voor jezelf. 
 
Als je een tegel legt met dit symbool dan kun je kiezen: 
Of je geeft die punten aan 1 iemand weg 
Of je geeft ze aan enkelen weg, of je geeft ze aan jezelf en aan één of meerdere anderen. 

De punten voor deze tegel kunnen nooit alleen naar jezelf gaan. 
 

 
Een tegel met deze zegel geeft punten aan iedereen! 
 
Zoals je al vermoedt: “X”en lukt niet… 

 

C. Om alleen te spelen 

Nodige materiaal 

De tegels, het telraam en twee pionnen… 

Bijkomende spelregels 

Probeer in de beperkt aantal zetten (met rasterbord tot het vol is;  
anders met het leggen van 24 tegels…) een evenwicht te hebben in de punten. 
 
De ene pion duidt aan hoeveel punten je hebt door de gekozen module of mogelijkheid te spelen. 
De andere pion (in een ander kleur) duidt aan hoeveel punten je haalt door bonussen te krijgen. 
 
“X”en heeft dus geen zin. 
 
Hoe kom je aan bonussen? 

 heeft de waarde van 1 punt,  2 punten,  3 punten en    4. 
 
Als je 2 dezelfde tekens aanliggend (niet diagonaal) hebt dan geldt dit samen voor 3 x het aantal 
punten, in plaats van 2 x. 
Als je er 3 aanliggend hebt, dan mag je samen 5 x het aantal punten tellen. 
Zo mag je bij ieder nieuw aanliggende tegel met hetzelfde teken 2 x de waarde erbij tellen. 
Als je op het einde van het spel de twee pionnen op hetzelfde cijfer staan op het telraam dan ben je 
gewonnen. Het verschil tussen de twee pionnen is het aantal strafpunten je uiteindelijk hebt. 
 
Als je – 1 tot – 4 hebt dan haal je een score: schitterend. 
Met – 5 tot – 8 haal je heel goed… 
 


