
1 
 

Vrouwenvereniging "De Kandelaar" 

10 oktober 2017 
 
Meditatie psalm 62  

Rust in God 

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun. 
2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. 
3 Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks 
wankelen. 
4 Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij 
zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. 
5 Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben behagen in 
leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. 
6 Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting. 
7 Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. 
8 In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. 
9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is 
ons een Toevlucht. Sela. 
10 Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen; in de weegschaal 
opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. 
11 Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen 
overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op. 
12 God heeft een ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is. 
13 En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn 
werk. 
 

Stille tijd 
 
Boven psalm 62 staat rust in God. Immers is mijn ziel stil tot God  David belijdt zijn 
afhankelijkheid van God immers welke gevaren of moeilijkheden hij ontmoet. Wat doen wij 
met onze verwachting. Doch gij, o mijn ziel,zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting. 
Hebben wij nog tijd om stil te staan bij Gods Woord. 
 
Dagelijks tijd nemen voor Gods Woord de Heere spreekt tot ons door de Bijbel. 
Hoe belangrijk de bijbel is dat lezen we in artikel 7 van de Nederlandse Geloofbelijdenis "Al 
het geen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, wordt daarin genoegzaam 
geleerd". De bijbel moet dus het middelpunt zijn in ons leven. Dan zal er tijd gemaakt moeten 
worden om dat woord te lezen en biddend vragen om de zegen van de Heere dan gaan we 
de bijbel verstaan voor hart en ziel en ons dagelijks leven. 
 
Johannes 5 vers 39; 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
 
2Timotheus 3 vers 15 en 16; 
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging,tot verbetering, 
tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
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Psalm 119 is een lofzang op Gods woord ps.119 vers 105 (Uw Woord is een lamp voor mijn 
voet) deze psalm is ook een gebed voor een goede omgang met dat Woord. bijna elk vers 
gebruikt een beeld voor Gods Woord: wet, getuigenis, bevelen, inzettingen, geboden........ Al 
deze woorden laten zien hoe rijk Gods Woord is. God spreekt en daarom wil de psalmist veel 
tijd met dat Woord door brengen. Voor velen van ons hebben wij het dagelijks druk. Hebben 
wij nog tijd om stille omgang met de Heere en zijn Woord te vinden in onze dagelijkse 
beslommeringen. 
 
 
Martha en Maria 
Lucas 10 vers 38 tot en met 40 
38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met 
name Martha, ontving Hem in haar huis. 
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, 
Zijn woord hoorde. 
40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt 
Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 
41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over 
vele dingen; 

42 Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar 
niet zal weggenomen worden. 
 
Toen de Heere Jezus kwam met zijn discipelen bij Martha en Maria bracht dat veel werk en 
zorg met zich mee Martha ging gelijk aan het werk maar Maria ging aan de voeten van de 
Heere zitten om te luisteren. Herkennen wij ons zelf daarin dat we druk bezig zijn met aardse 
zaken?  Vergeten we niet dat het voor onze ziel zo nodig is om stille tijd te nemen? 
De Heere Jezus zegt in vers 42 dat tijd die besteed wordt aan het luisteren naar Hem nooit 
zal worden weggenomen. Het is namelijk tijd die besteed wordt aan een bezigheid met 
eeuwigheidswaarde. En dat zet alle dagelijkse bezigheden in het juiste licht. 
 
Misschien zeg je dat je echt geen tijd hebt voor stille tijd. Is dat zo? Het is de vraag of we er 
tijd voor maken. De tijd is geen bezit, maar een geschenk van de Heere. Wij maken de tijd 
niet, wij krijgen de tijd. God geeft ons de tijd niet om die op onze eigen wijze door te brengen 
zoals wij denken dat het goed is, maar om te leven met Hem en voor Hem. Iemand heeft 
eens gezegd: "Elke dag waarin voor God geen plaats was, is een verloren dag". Wat luistert 
het nauw! Laten we elke dag maar bidden of de Heere in ons leven plaats wil maken voor 
Zichzelf. Laten we elke dag tijd maken voor Hem en zijn Woord en niet wachten tot de er nog 
tijd over is. 
 
Ter overdenking: 
 
Johannes 5 vers 39 en 2 Timotheus3 vers 15 en 16; 
Waarom is het belangrijk om Gods Woord te lezen en te onderzoeken? 
 
Psalm 119 vers 1 en 2; 
Welke houding heeft de psalmdichter ten opzichte van Gods Woord? 
 
Psalm 119 vers 25; 
Wat weerhoudt hem soms van het lezen van Gods Woord? 
 
Lukas 10 vers 41 en 42; 
Wat zegt de Heere Jezus hier? Wat betekenen deze woorden voor u? 


