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DE BESTE MEDITATIE VOOR U 
 

 

 

 

 

 

Om een goed voorbeeld van meditatie te vinden, is het van belang eens op te 
sporen, welk figuur er in de Bijbel ons kan inspireren. Wij weten dat tijdens de 
middeleeuwen het Bijbels mediteren de kop werd ingedrukt, en zo zijn gevolgen 
heeft nagelaten. Het mankement van gezonde voeding voor de geest van de mens 
laat zich bijzonder in onze dagen gevoelen. Mensen hebben alle moeite om hun 
tegenslagen te voorkomen of om ze te verwerken! Graag nemen wij vandaag koning 
David, een man van het ware mediteren. De psalmen zijn in de Bijbel een bron van 
levend water om daaruit te drinken.  

Psalm 5 
 

1   Voor de koorleider. Bij fluitspel. Een psalm van David. (5-1) Neem mijn redenen ter 
ore, o HERE, let op mijn verzuchting. 2  Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en 

mijn God, want tot U richt ik mijn gebed.3  HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, 
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.4  Want Gij zijt geen God, aan wie 

goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven;5  de verdwaasden houden 
geen stand voor uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid; 

 
Graag willen mensen soms wat op hun hart ligt aan iemand kwijt. Ze hebben hun 
verzuchtingen, en het blijft hun gedachten overweldigen. Ook koning David kende dit 
soort van problemen. Zijn meditaties vinden wij terug in zijn psalmen, en ze leren ons 
hoe hij dit aanpakte en overwon. 
 
Koning David nam de nodige tijd om de Bijbel te lezen en dacht er diep over na, hij 
deed dit ’s morgens. Ook Abraham ging ’s morgens vroeg in de stilte, om te zien 
naar de opstijgende rook van Sodom en Gomorra, en mediteerde over wat God had 
gedaan met al die goddelozen. (Gen.19:27). 
 

Bij wie kan men terecht met zijn noden,  

Verzuchtingen, angsten, problemen? 
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Koning David zocht zijn hulp bij een andere Koning, hij noemde Hem “Mijn koning en 
mijn God!” David kende de macht van een koning. Je kunt slechts geholpen worden 
door iemand die geestelijk machtiger en sterker is dan jezelf.  

Sommigen mediteren in een bos, en geloven dat ze geestelijke kracht zullen 
ontvangen door te luisteren naar het fluiten van de vogels! Anderen proberen hun 
gedachten op nul te zetten, en stellen zich open, in alle stilte. Dit is een zeer 
gevaarlijk soort mediteren, demonen kunnen daarop inspelen. 

David legde zijn problemen in gedachten neer voor de troon van God, hij vertrouwde 
op wat God sprak, en keek uit tijdens de dag hoe God hem zou helpen.  
David bad opdat zijn meditatie God welgevallig zou zijn.  
 
14  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig 
zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19 
 

Wij moeten onze gedachten onder controle houden.  
Zondige gedachten zijn ook zonde! Let op wat Jezus sprak:  
28  Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn 
hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.Matth.5 
 
14  Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig 
zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19 
 
Ps 51:10 (51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een 
vaste geest; 
David bad duidelijk om een in ingreep van God zelf, schep mij een gezond denken, en maak 
mij standvastig en trouw.  

Een Bijbelse meditatie geeft een correct inzicht. 

 
3  Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, de overdenking van mijn hart is louter 
inzicht.Ps.49 
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Een Bijbelse meditatie is zeer nuttig, want het leert te begrijpen wat God zegt. Als wij 
overdenken welke levensweg God met ons gaat, kunnen wij leren begrijpen wat Zijn wil is. 
Het leven van een christen is slechts een voorbereidende tijd, om later in alle wijsheid te 
oordelen in het hiernamaals. Diep nadenken is slechts nuttig, als de mens Gods hand daarin 
vasthoudt. Jammer dat zoveel mensen eerst in moeilijkheden door ziekte of ongeval moeten 
komen om te denken aan hun Schepper.  
Vele mensen denken heel weinig na over de zin van het leven, tot ze bij een graf komen te 
staan, van een teerbeminde, of van iemand die veel voor hen betekende. Dan zegt God dat 
de mens dieper gaat nadenken. De denkrichting is dan goed.  
 
3  Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed 
gesteld. 4  Het hart der wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het 
huis van vreugde.(Pred.7)  
 

want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking, meditatie! 
 
97  Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.98   Uw gebod maakt 

mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.99  Ik ben verstandiger dan al 

mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.100 Ik 

heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.101   Ik weerhoud mijn 

voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.102   Ik wijk niet af van uw 

verordeningen, want Gij onderwijst mij.103   Hoe aangenaam zijn uw redenen voor 

mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond.104  Uit uw bevelen heb ik inzicht 

ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.105   Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad.Ps.119 

 

Het begrip “wijsheid” kan wel op verschillende manieren worden opgevat door de 

mens. Meestal begrijpt men daaronder, intelligentie, deskundigheid, 

wetenschappelijke kennis bekroont met titels en diploma’s. 

 

Hoe God over wijsheid spreekt blijft voor velen een groot vraagteken, toch schreef de 
apostel Paulus in Gods naam het volgende: 

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand 
der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar 
de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid 
gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet 
gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen 
die geloven.1 Cor.1 

Hieronder kunnen wij vaststellen, dat werkelijke wijsheid in Gods ogen te maken 
heeft met behoudenis of redding. In het hiernamaals zullen de wijzen eeuwig 
gescheiden worden van de dwazen. De dwazen zijn zij die niet “willen” geloven wat 
God leert aan de mens. Zij willen zelf bepalen wat goed of kwaad is. Hieraan gaat 
onze maatschappij te gronde.(Hos.4) 

Wij dienen Gods wetten als een wijze raad en met een gewillige geest benaderen. 
Gods wetten zijn zeer goed voor ons geestelijk leven, goed voor onze gezondheid, 
goed om gelukkig te kunnen leven op aarde. 
Vandaag wordt ons lichaam onder een scanner geplaatst om onderzoek te doen 
waar het probleem zit. Zo is Gods woord, de Bijbel, een scanner om onderzoek te 
doen waar er problemen zitten in ons zondig denken, onze geest.  
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Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, 
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 

 

David schreef: Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, 

Laten wij ook even mediteren, maar wie zijn onze hedendaagse vijanden? Hier alvast 
een ervan. 
Angsten en zorgen kunnen ook een vijand zijn, en een geestelijke hongersnood. 
Allerlei negatieve nieuwsberichten kunnen de wereld worden ingezonden, die de 
ongelovigen en de Bijbelgetrouwe christenen kunnen angstig maken, doch Gods 
raad werkt als een schild. Wie Gods wetten en Gods genade niet wil geloven wordt in 
de toekomst meedogenloos slachtoffer van de pijlen bedoeld in Psalm 7:13.  
 

Wie is uw schild? 
 

 Ps 119:114  Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord. 
Wanneer iemand zijn vertrouwen gaat stellen op allerlei theorieën en therapieën, dan 
is hij niet beschermd tegen allerlei soorten moordende pijlen van de satan. 
Spr 30:5  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. 

 
Ex 23:22  Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik 
uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen. 

Wie zijn vertrouwen stelt op Gods woorden, beschermt zichzelf in alle 
omstandigheden. Belangrijk is natuurlijk Gods woorden te begrijpen, en dat vraagt 
een inspanning, voldoende Bijbelstudie!  

Een Bijbelse meditatie geeft aanleiding tot gebed! 

De beste meditatie kan slechts tot een geestelijke voeding zijn en krachtig zijn,door 
een gebed in vertrouwen. Koning David had ware ervaringen, ervoer meer dan eens 
Gods kracht en werd door God zelf geleerd, dit is pas ware theologie!  
 

David was een man naar Gods hart, bent u dat ook? 
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