
4.1. Wijsheden 

A. Om samen te spelen 

Extra  materiaal 

5 pionnen per speler 

Begin 

Kies een spel als basis. Alle spelers starten met de 
gebruikelijke 10 tegels. Eens die tegels verdeeld zijn tel je een 
aantal reserve tegels die alsnog in het spel zullen meedoen. 
Per speler nog extra 10 tegels. 
Je kunt nu extra punten verzamelen door rond een tegel met 
wijsheid andere tegels te verzamelen en ze door je pion op dit 
veld te zetten. 

Speciale spelregels 

Op een tegel met de grijze kleur voor wijsheid kun je geen 
pion zetten. Nochtans draait alles rond die wijsheid. 
 
Rond die tegel van wijsheid is het de bedoeling om een eiland 
te maken omringd langs zoveel mogelijk kanten, maximum 
dus acht. 
Het is heel interessant om een pion te plaatsen naast zo een 
grijze tegel. Dan kun je naar verloop van tijd extra punten 
verdienen. 
 
Je kunt “vaste” pionnen zetten op groene of gele tegels 
(danken en loven of smeken). Eens je die pion geplaatst hebt 
blijft die staan tot er drie tegels gelegd zijn rond de nabije 
grijze tegel. 
Als er vijf tegels rond de grijze wijsheid staan mogen de 
pionnen opnieuw niet meer wijken van een groene of gele 
strandplaats. 
 
Je kunt “losse” pionnen zetten op een oranje tegel (getuigen) 
die je al in de volgende beurt kunt verplaatsen. (getuigen is 
immers vluchtig). 
Er mag echter geen pion nog staan op een oranje tegel meer 
staan in de buurt van een grijze tegel die omringd is door vijf 
tegels anders wordt deze pion gewoon weg gehaald van het 
bord. Wel kun je die eventueel later nog eens gebruiken. 
 
Je kunt nooit met twee op één tegel staan! 
Als je jouw pion verzet en een tegenspeler merkt dat je niet 
mag, dan wordt die pion weg gelegd. De speler kan die later 
nog wel terug inzetten. 
Een pion zet je in het spel bij het aanleggen van een tegel 
door die op die tegel te plaatsen. 
 
Wat doet de speler tijdens zijn beurt? 

Achtergrond 

 
Een grote waarheid die je als een 
refrein mag horen in de psalmen is 
dat je mag vertrouwen op God. 
Alsook dat de mens die rechte 
wegen gaat kan rekenen op Gods 
steun. 
Daarnaast wordt iedere uitspraak 
die in naam van God gedaan 
wordt natuurlijk gezien als grote 
waarheid. En de vlam van de 
waarheid kon bij dit onderdeel 
zeker niet ontbreken. 
 
Wijsheidsliteratuur is een eigen 
vorm van spreken waarin voor de 
omstanders, de toehoorders of de 
lezers wijze lessen worden 
gegeven. Dit kunnen korte 
samengebalde waarheden zijn 
zoals in het boek spreuken er vele 
te vinden zijn. Het kunnen ook 
grotere stukken zijn zoals soms 
hele psalmen. Niet alle psalmen 
zijn immers strikt gezien gebeden. 
Zie bijvoorbeeld maar naar psalm 
1. God wordt er niet 
aangesproken, en wordt wel over 
de mens en over God gesproken 
maar dan op een wijze om een 
ander mens te overtuigen om 
rechtvaardig te gaan leven en 
Gods wetten voor ogen te 
houden. 
 
Wijsheid: 
 psalm 1, 2, 11, 14, 15, 20, 24, 37, 
49, 50, 52, 53, 72, 81, 87, 91, 112, 
119,  125, 127, 128, 134 
 
Psalm 1 en 127 staan voor de 
wijsheid psalmen in het spel. 
 



Hij legt een tegel aan, zet er eventueel een pion op of verzet een pion die al op het spel staat, daarna 
neemt die een nieuwe tegel uit de reserve. 
De spelers doen zo verder tot de reserve tegels op zijn en ieder zo 20 
keer aan bod is gekomen. 
 
Extra punten verdienen doe je als volgt: 
Een grijze tegel omringd door 5 andere tegels levert al 5 punten op. 
(van 1 tot 4 telt niet!) Die reken je nog niet aan! Door de grijze tegel nog 
meer te omringen met tegels gaat de waarde omhoog. Omringd door 7 
tegels betekent +7. Is de grijze tegel helemaal omringd dat krijg je 10 
punten. 
 
Een aantal symbolen op de tegels ronddom de wijze tegel kunnen je 
waarde nog vergroten: Iedere volgende symbool of element leveren 
nog eens één extrapunt op: 

 
Als een grijze tegel volledig omringd is en je pion staat op één van de 
buitenranden, dus naast die grijze tegel dan mag je jouw pion van het 
spel wegnemen en je punten bij je score tellen. 
Anders moet je wachten tot het einde van het spel om de overige 
verdiende punten te verdienen. 
Om te “X”en: 
Extra punten te noteren: 

+8 +7 +6 +5 

+8 +7 +6 +5 

 

B. Om alleen te spelen 

Spelverloop 

Speel met 16 tegels en een rooster van 4 X 4 en 16 tegels. Probeer 
zoveel mogelijk extra punten te verdienen in dat kleine veldje. 
 
 
 
 
 

Passende vragen 

 
Welke levenswijsheid heb jij laatst 
je eigen gemaakt? 
 
Lees een passende psalm.  
Welke wijsheid wordt er 
meegegeven? 
Kun jij iets aan met die wijsheid? 
Welke vragen heb je er bij? 
Opmerkingen? 
 
Is zo een psalm nog een gebed? 
Waarom wel of niet? 
 
Is bidden ook niet “goddelijke 
wijsheden” opdoen? 
Of moet je altijd iets vragen of er 
voor danken? 
 
Zou die psalm jezelf meer 
overtuigen of een ander iets 
bijbrengen zijn? 
 
Dikwijls worden er ook voorbeden 
gemaakt waarin eigenlijk niets 
gevraagd wordt, maar waar 
mensen een les aan kunnen 
hebben. 
Ik geef een voorbeeld:  
“Laat ons bidden dat we meer 
oog hebben voor…” 
Hoe sta jij tegenover dergelijke 
voorbeden? 
 
Welke (levens)wijsheid wil je met 
anderen delen? Welke vind jij de 
moeite om ook aan anderen door 
te geven? 
 
Hoe ervaar je binnen een psalm 
dat soms wijzende vingertje? 
Vind je dit terecht of heb je er 
moeite mee? 
 


