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Groeien in het Woord: Psalmen | Mark-Jan Zwart 

 

Het boek Psalmen is een bijzondere verzameling liederen waar je niet snel doorheen moet lezen 
maar waar je iets mee moet doen: zingen of proclameren, op studeren of over mediteren.  
Ter voorbereiding op de studie over Psalmen kan onderstaande leesoefening worden gedaan. Ieder 
blok bestaat uit twee delen: (1) twee of drie Psalmen om tijdens die dagen op te studeren of over 
te mediteren en (2) een verzameling Psalmen om tijdens die dagen (een aantal keer of zelfs 
dagelijks) hardop te proclameren. Hieronder staan een aantal tips om je daarbij te helpen. 
 
 Mediteren 

Neem Psalm 1:2 als uitgangspunt: ‘Welzalig is de man die zijn welgevallen heeft aan de wet 
van de Heer en Diens wet overpeinst bij dag en bij nacht’. Laat je dus vooral niet beperken in 
de tijd! Je kunt de Psalm rustig laten bezinken en er gedurende een paar dagen op ‘kauwen’. 
Bedenk dat het niet alleen een rationele (verstandelijke) maar vooral ook een spirituele 
(geestelijke) bezigheid is, waarbij je de volgende stappen kunt gebruiken. 
1. Vraag de Heilige Geest om leiding bij het mediteren over de Psalm. 
2. Lees de Psalm een aantal keer door, totdat de tekst goed bezonken is. 
3. Neem de tijd om de woorden van de Psalm tot jou te laten spreken.  

 ‘Proef’ de betekenis van de woorden en ga niet te gemakkelijk voorbij aan de ‘oude, 
vertrouwde’ woorden. 

 Durf de woorden toe te passen op specifieke situaties in jouw leven.  
 Bevraag jezelf. Wat leer ik over de Here God? Wat leer ik over mijzelf? Wat leer ik over 

mijn relatie met de Here God? 
4. Lees de Psalm eventueel nog eens door om te zien of je nieuwe dingen ontdekt en of de 

ontdekkingen die je al hebt gedaan ook kloppen met de boodschap van de Psalm. 
5. Spreek uit tegen de Here God op welke manier de Psalm jou heeft aangesproken. 

 
 Studeren 

 Kies voor een Bijbelvertaling met tekstverwijzingen (bijvoorbeeld de NBG of de HSV) en 
lees deze verwijzingen na. 

 Let op de dichtkunst. Denk na over de beelden die de dichter gebruikt (beeldspraak) en 
over de verschillende herhalingen (parallellisme) in de Psalm. 

 Maak aantekeningen van dingen die je opvallen of aanspreken. 
 
 Proclameren 

 Lees de genoemde reeks Psalmen in één keer, achter elkaar, hardop door. Dit duurt 
ongeveer vijf tot tien minuten. 

 Luister zelf naar de woorden die je uitspreekt. 
 Spreek de woorden uit in geloof! 

 
Dag 1-10 
1 Om op te studeren en 

over te mediteren: 
Psalm 1 en 2 de weg van God, het Koningschap van 

God en de Gezalfde van God 
2 Om te proclameren: Psalm 93 t/m 99 ‘De Here is Koning!’ 

 
Dag 11-20 
1 Om over te mediteren: Psalm 42 en 43 worstelen met God 

2 Om te proclameren: Psalm 113 t/m 118 ‘Looft de Here, want Hij is goed!’ 

Dag 21-30 
1 Om op te studeren en 

over te mediteren: 
Psalm 22, 45 en 110 de Heer Jezus vinden in de Psalmen 

2 Om te proclameren: Psalm 146 t/m 150 ‘Halleluja. Looft de Here!’ 

 


