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SCENARIO LECTIO DIVINA 

 

20.45  Binnenkomst  

 Muziek  

 Plek en rust zoeken  

21.00 Welkom 

 Muziek 

 Begeleiding  

21.07  Start lectio 

 Muziek  

 Lectio  

 Meditatio  

 Oratio 

 Contemplatio 

21.32 Muziek  

21.35 Weg vervolgen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTEN 40 DAGEN TIJD 

    

PSALM 113: 7  04|03 

PSALM 114: 8  11|03 

PSALM 115: 16  18|03 

PSALM 116: 7-9  25|03 

PSALM 117  01|04 

PSALM 118: 17-18 11|04 
 

 

 
 

 



BESTE REISGENOOT,  

Welkom bij deze oefening van lectio divina, of te wel; de goddelijke 
lezing. Je bevindt je in goed gezelschap van vele mensen die sinds 400 
na Christus deze manier van lezen en aandachtig zijn beoefenen.  

In de komende tijd neem je eens of vaker de tijd om te oefenen in 
meditatief Bijbellezen. Dit boekje begint met een uitleg over wat lectio 
divina is. Deel 2 bestaat uit praktijkbladen die je zelf kan vullen met je 
wat je ten deel valt tijdens de lectio.  

 

We hopen dat je zegen zal vinden in deze oefeningen voor je ziel.  

Moge glimpen van God je deel zijn!    

  

Wim de Groot  

Elisabeth de Bruijn  

 
IN DE 40 DAGEN TIJD 2020 IS ER IEDERE WOENSDAGAVOND OM 21:00 RUIMTE EN 

BEGELEIDING BIJ LECTIO DIVINA IN DE WATERPLEINKERK TE ROTTERDAM.  
JE KAN DE LECTIO OOK THUIS BEOEFENEN MET BEHULP VAN DIT BOEKJE.  

WEBSITES EN BOEKEN VOOR VERDERE VERDIEPING 
www.contemplatio.nl – alles over lectio divina en de 40 dagen tijd  

www.levenindekerk.nl – stiltemuziek en (bijbel)teksten voor lectio divina  

James Wilhoit en Evan Howard, Ontdek lectio divina 

David Benner, Open jezelf voor God. Lectio divina en leven als gebed 

Jos Douma, Als uw woorden open gaan. Mediterend Bijbellezen 

Enzo Bianchi, Lectio Divina. From God’s Word to Our Lives 

Michael Casey, Sacred Reading. The Ancient Art op Lectio Divina 

Eugene Peterson, Eat This Book. The Art of Spiritual Reading 

Christine Valters Paintner, Lectio Divina. The Sacred Art. Transforming words 

and images into heart-centered prayer 

  



I. INTRODUCTIE LECTIO DIVINA  

Wat brengt jou bij de lectio? Met welk verlangen wil jij deze oefeningen 
gaan doen?  

 
 
 

Lectio divina is een meditatieve oefening in luisteren en lezen, in kijken 
en aanschouwen, in zijn. In de monastieke traditie neemt dit een 
belangrijke plek in het dagritme in. Het is het ademen van de teksten 
die jouw leven weer beademen. Een noodzakelijke oefening voor je 
welzijn waar velen door geïnspireerd zijn geraakt, vroeger en nu.  

 

Tijdens de lectio divina doorloop je vier fasen, stappen of treden die je 
thuis brengen in de tekst. De eerste stap is de lectio waarin je luistert 
naar het woord of de zin dat jou aanspreekt. Daarna mediteer je in een 
innerlijke overweging. Vanuit de meditatio kom je bij de oratio, het 
verlangen, het woord of de zin roept iets bij je op wat je in dialoog met 
God brengt. De vierde fase is die van contemplatio. In deze fase 
aanschouw je wat je ten deel valt. Je bent in de tekst en de tekst is in 
jou. Jij kijkt naar God en God kijkt naar jou.  

 

Lectio divina is een oefening en vraagt daarom geduld en tijd. Allereerst 
zullen we tijdens de lectio ons eigen rumoer horen, onze doe lijsten, 
gedachten en overtuigingen. Door je aandacht te richten op de tekst en 
dit steeds voor jezelf te herhalen verplaats je je focus naar wat de tekst 
je te zeggen heeft, te midden van het rumoer. Tijdens deze oefeningen 
zal je soms wel en soms niet zo duidelijk iets ten deel vallen. Daarom 
zijn het oefeningen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



II. TEKSTEN OVER LECTIO DIVINA  

Hier volgen een aantal teksten over de lectio vanuit verschillende 
perspectieven. Deze teksten kunnen je helpen om wat meer voor ogen te 
zien wat de bedoeling en betekenis van lectio is. Zie ze als een 
handreiking en zoek met hulp van deze ervaren reisgenoten je eigen weg 
met lectio.  

 

ZIJN 

‘Er was eens een oude man die de gewoonte had uren in de kerk door 
te brengen. Op een gegeven moment vroegen zijn vrienden hem wat hij 
daar al die tijd aan het doen was. “Ik ben aan het bidden,” antwoordde 
hij. “O”, zeiden zijn vrienden, “dan heb je vast heel veel aan God te 
vragen!” Enigszins verbaasd zei de oude man, “Ik vraag God helemaal 
niets.” “Maar, wat doe je daar dan al die tijd?”, vroegen zij. Hij 
antwoordde: “Ik zit en kijk naar God en God zit en kijkt naar mij.”’1 

 

OVER AANDACHT 

‘Mensen zijn in hun hele levenshouding meer 
gefragmenteerd, zijn eraan gewend snel te 
switchen en meerdere dingen tegelijk te doen. 
Dat is geen ideaal, maar wel de culturele 
identiteit die iedereen in meerdere of mindere 
mate in zich draagt. (…) Zodra men erin slaagt 
om van de multitasking af te stappen en met de 
neus op een impuls gedrukt wordt, werkt dat 
verrassend.’2 

 
 

                                                             
1 Woestijnvaders, inspiratie voor nu – Mattias Rouw – blz. 34 – Killistos Ware 
2 Thomas Quartier, Anders leven, blz. 69 



 ‘Als lezen in geestelijke zin een praktijk van spiritualiteit is, dan moet je 
vooral de aandacht trainen waarmee je op bepaalde momenten in je 
dagritme alert probeert te zijn. In de traditie van de lectio divina wordt 
dat ‘assiduitas’ genoemd. In die houding stel je jezelf ter beschikking, je 
geeft de regie even uit handen – niet vrijblijvend maar juist gericht op 
wat zou kunnen gaan komen. En als het komt, ga je ermee aan de slag: 
je herhaalt dat ene Woord, keer op keer en daardoor lees je de rest ook 
anders.’3 
 
OVER LECTIO  

‘Lectio betekent niet, nog meer woorden op te nemen dan men toch al 
doet. We moeten dat ene Woord van God zoeken, dat zich onder de 
vele menselijke woorden bevindt.’4  

 

 ‘De meeste verrassende momenten van lectio, zo hoor ik van 
monniken die dit jarenlang oefenen, worden niet bereikt vanuit een 
systematische studie. Het gaat niet om een betekenis die je ooit in je 
vorming al gehoord hebt, maar het zijn de verrassende betekenissen, 
associaties en gevoelens, die je in spiritueel opzicht verder brengen. De 
oefening van de lectio is daar een hulpmiddel bij maar geen garantie.’5 

 

     

                                                             
3 Thomas Quartier, Anders leven, blz. 70 
4 Michael Casey, Sacred reading  
5 Thomas Quartier, Anders leven blz. 68  



III. OVER DE VIER TREDEN  

‘Voor Guigo II (Kartuizer monnik +/ - 1188 n Chr.) is het lezen een weg, 
die men stap voor stap aflegt. (…) Ze zijn als fasen van een proces, die 
organisch in elkaar grijpen.’ 

BRONNEN: 

CITATEN GUIGO II UIT: HANDBOEK SPIRITUALITEIT – KEES WAAIJMAN, BLZ. 692.  

JOS DOUMA: CHRISTELIJKE MEDITATIE, BLZ. 118 – 122.  

THOMAS QUARTIER: ANDERS LEVEN, BLZ. BLZ. 72, 73. 

LECTIO 
Guigo: ‘De lezing is een zorgvuldig en zielsaandachtig raadplegen van de 
Schriften.’ ‘De lezing zoekt de zoetheid van het gelukzalig leven.’ 
 
Jos Douma: ‘De lezing is het toekomen naar de Heilige Schrift met een 
gespannen aandacht van de geest. De tekst wordt langzaam gelezen en 
eigen gemaakt.’  
 
Thomas Quartier: ‘De eerste stap – lectio – houdt verwondering in over 
wat blijft hangen.’  
 
MEDITATIO  
Guigo: ‘De overweging is een ijverige werkzaamheid van het verstand, 
waardoor men door eigen redenering de kennis van de verborgen 
waarheid navorst.’ ‘De overweging zoekt ijverig naar wat de ziel begeert 
en al gravende vindt zij de verborgen schat en toont die.’ 
 
Jos Douma: ‘De overweging blijft niet bij de oppervlakte van de tekst, 
maar stoot door naar de kern. (…) In deze fase probeer je de woorden 
in jouw persoonlijke leven te laten klinken. (…) Zo ben je een tijdje 
mediterend bezig met de woorden van de tekst, en je merkt dat de 
woorden bezig gaan met jou.’ 
 
Thomas Quartier: ‘De lezende dient echt stil te staan bij wat 
binnengekomen is.’ 
 



ORATIO  
Guigo: ‘Het gebed is de gerichtheid van het 
vrome hart op God, om het kwade te 
vermijden en het goede te verwerven.’ 
 
Jos Douma: ‘Al mediterend ontstaat er als 
vanzelf ook een dialoog met God. Je gaat je 
verlangen uitspreken naar Hem toe. (…) Je 
kunt ook wat tijd doorbrengen in stilte 
terwijl je de woorden steeds weer door je 
gedachten laat gaan.’ 
 
Thomas Quartier: ‘Het gebed wat opkomt 
vanuit de woorden die tot je zijn gekomen.’ 
 

CONTEMPLATIO 
Guigo ‘De beschouwing is een zekere verheffing van de ziel, die zich als 
het ware in God verliest.’ 
 
Jos Douma: ‘In deze laatste fase word je stil van verwondering omdat je 
in de woorden die je overdenkt de Heer zelf mag ontmoeten. Hij kijkt je 
vol liefde en genade aan en je weet dat Hij het allerbeste met je 
voorheeft.’ 
 
Thomas Quartier: ‘ De contemplatie is het hoogste wat je kunt 
bereiken, een kort moment waarop een verinnerlijkte en van buiten 
ontvangen betekenis oplicht en aanschouwd wordt. Daarmee bevinden 
we ons midden in het monastieke leven dat helemaal rond 
aandachtigheid cirkelt.’  
 



Guigo II in beeldende taal: “De lezing is de aandachtige studie van de 
Schriften met een toegewijde geest. 

De meditatie is de zich met ijver toegelegde activiteit van het verstand, 

dat de verborgen waarheid onderzoekt met behulp van de eigen rede. 

Het gebed is een toegewijde gerichtheid van het hart naar God toe 

om zich van het kwade af te keren of het goede te verwerven. 

De contemplatie is de verheffing van de geest die boven zichzelf uitstijgt 
in God, 

terwijl ze de vreugden van de eeuwige zoetheid proeft. 

De lezing zoekt naar de zoetheid van het gelukkige leven, 

de meditatie vindt haar, 

het gebed vraagt erom, 

de contemplatie proeft haar. 

Vandaar heeft de Heer zelf gezegd: 

‘Zoekt en je zult vinden, 

klopt en jullie wordt opengedaan’. 

Zoekt door te lezen en jullie vinden door het mediteren, 

klopt door te bidden en jullie wordt opengedaan door het contempleren. 

De lezing brengt als het ware vast voedsel in de mond, 

de meditatie kauwt en vermaalt het, 

het gebed verkrijgt er smaak van 

en de contemplatie is de zoetheid zelf die verblijdt en vitaliseert. 

De lezing in de schors, 

de meditatie in het merg, 

het gebed in de vraag van het verlangen, 

de contemplatie in het genieten van de verkregen zoetheid”. 
 

 



LUISTER MET JE LEVEN 

MEDITEER MET JE HART  

VERLANG MET JE ZIEL 

AANSCHOUW MET JE ZIJN 
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MOGE WAT OP JE WEG KOMT  
JOU TOT ZEGEN ZIJN: 

DE VREUGDE VAN DE ONTMOETING, 
DE PIJN VAN DE ONTBERING, 

DE TIJD VAN DE VERWACHTING, 
HET GENOT VAN DE VOLHEID, 
DE KAALTE VAN HET GEMIS. 

 

 

MOGE JOUW LEVEN ANDEREN TOT ZEGEN ZIJN: 
DAT JE OGEN MET MILDHEID KIJKEN, 

DAT JE HANDEN OPEN ZIJN EN OPBOUWEN, 
DAT JE LUISTERT TOT IN HET ZWIJGEN, 

DAT JE WOORDEN OPRECHT ZIJN 
EN DAT JE IN HART EN NIEREN BEWOGEN BENT 

OM DE MENS OP JE WEG. 

GOD ZEGENE JOUW WEG, 
MOGE JOUW LEVEN TOT GODS EER ZIJN. 

(ANDRIES GOVAART) 

 

 

 

 


