
5.2. Zeg het …nog eens 

A. Om samen te spelen met 3 of meer 

Spelverloop 

Dit spel is te spelen met 3 of meer spelers. 
Kies een spel als basis. 
Dit spel wordt in verschillende rondes gespeeld. 
De eerste ronde is “woorden”, de tweede is “wegen”, de derde is 
“waarnemen”. Na deze drie rondes beginnen we opnieuw. Deze drie 
rondes komen dus telkens weer. Dit tot aan het einde van het spel. 
 
De eerste ronde “woorden”: 
Een speler vraagt tijdens zijn beurt een tegel met een bepaalde zegel 

(dat zijn die vierkante met tekeningen op) Voorbeeld:  aan 
een zelf te kiezen tegenspeler. 
Een bepaald grondkleur vragen mag ook. (dat is interessant bij 
module 3). 
 
Indien die zo een tegel heeft moet die hem afgeven en mag de 
vrager tijdens zijn beurt zowel de net gekregen tegel als een eigen 
tegel aanleggen. De beide tegels moeten wel bij elkaar liggen. De 
punten van de twee tegels tellen. 
Indien die geen zo een tegel heeft mag de speler enkel één eigen 
tegel aanleggen (tenzij natuurlijk met module 3). Slechts één tegel 
levert dan punten op.  
 
De tweede ronde “wegen”: 
In de volgende ronde gaat het als volgt: 
Een speler krijgt een tegel van zijn linkerbuur. De speler zoekt een 
eigen tegel die wat extra kan opleveren en legt beide aan. De punten 
zijn voor de beide spelers. 
 
 
De derde ronde “waarnemen”: 
In deze ronde mag de speler van een ander vijf tegels aanduiden en 
bekijken. Die geeft hij terug. Hij probeert die nuttige informatie te 
onthouden. In de volgende ronde kan dit interessant worden. 
Daarna speelt hij gewoon zijn beurt door een tegel aan te leggen. 

Om samen te spelen met 2 

Spelverloop 

Zie hierboven.  
In de tweede ronde kan het nu interessant zijn om met de gekregen 
tegel niet zo vel punten te krijgen, het blijft je enige tegenstander die 
ook de punten krijgt in die ronde. 
In de derde ronde zal één van die vijf bekeken tegels de tegel worden 
die je onmiddellijk in je beurt uitspeelt. 

Achtergrond 

de weg: 
wijs mij, leid mij op de weg: 
psalm 5, 16, 25, 27, 32, 37, 86, 119, 
128, 143 
de goede weg: 
psalm 1, 37, 50, 84,  
de verkeerde weg: 
psalm 1, 17, 35, 36, 139 
de weg loopt dood: 
psalm 1, 2,  
de volmaakte weg  
(waarheid en recht): 
psalm 15, 18, 101, 107, 119 
de weg van de geboden: 
psalm 119 
mijn weg: 
psalm 18, 23, 26, 57, 138, 140, 142 
Gods weg:  
psalm 18, 25, 67, 77, 78, 85,  
een weg: 
psalm 107, 119 
 

het woord: 
verhalen, getuigen: 
psalm 26, 40, 71, 73, 79, 118, 145 
Gods woord: 
psalm 18, 19, 22, 33, 56, 77, 89, 96, 
103, 105, 107, 119, 147 
Het woord van de leugenaar: 
psalm 12,  
het woord van de onrechtvaardige: 
psalm 35, 59, 64, 94 
mijn woord: 
psalm 139 
 
 



  
 licht en duister 

Gods licht: psalm 4, 36, 43 
 
licht van Gods gelaat: psalm 21, 31, 44, 67, 
89, 90, 119 
 
licht: psalm 19, 27, 36, 49, 50, 56, 69, 97,104, 
112, 118, 119, 139 
 
duister: psalm 11, 49, 81, 88, 104, 105, 112, 
139 
 
duister rond God: psalm 18 
 

zien en inzien 
zien: psalm 8, 9, 18, 22, 31, 35, 36, 40, 44, 
45, 50, 52, 54, 55, 77, 80, 88, 91, 94, 104, 
106, 119, 139, 142 
 
zie Gods werken: psalm 46, 66 
 
niet zien: psalm 64, 74, 115, 135, 142 
 
hulp, triomf of straf zien: psalm 86, 90, 107, 
112 
 
Zie mij: psalm 13, 25, 59, 69, 106, 119 
Zie, God: 37, 80, 83, 84,  
 
uitzien: psalm 104, 105, 130, 145 
 
ellende zien: psalm 71 
 
het graf zien: 16, 49, 89 
 
God(s werken) zien: psalm 40, 50 
 
God kijkt: psalm 14, 53,  
 
Gods goedheid zien: psalm 27 
 
waarheid zien: psalm  17, 49, 69 
 
 

 We kijken terug naar psalm 1. 
 
Het beeld dat hier past is 
duidelijk de weg. Er is sprake 
van twee wegen die tegenover 
elkaar staan. 
In vers 1 merk je een weg die 
stilvalt.  
Wie is er gelukkig: die mens die 
niet wandelt met mensen 
zonder God, noch gebod: 
die niet staat op de weg van de 
zondaars; die niet woont, 
neerzit bij de spotters. 
Wandelt, staat, neerzit. 
Het is tevens een niet meer op 
weg willen gaan met God. 
Eerst wandelt men met "de 
mensen op de slechte weg",  
daarna staat men op de zetels, 
men gaat al op bezoek... 
om tenslotte er te wonen, neer 
te zitten.  
Ze worden onverzettelijk in hun 
verkeerde keuze. 
 
Twee wegen: de weg naar het 
leven, naar het vruchten 
dragen  
en de weg die uiteindelijk geen 
uitweg meer biedt en weg zal 
zijn: De weg naar de dood! 
Terug merk je hoe sterk 
beelden kunnen zijn. 



 


