
Tijdens het weekend Bidden & Vasten heb ik (Mieneke) twee maal met een groep mensen een 
oefening gedaan in aandachtig luisterend bijbellezen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van Lectio 
Divina, een vorm van Bijbellezen die ontstaan is in de vroege Kerk. Toen al zochten mensen naar een 
manier van Bijbellezen waarbij het Woord kon landen in het hart.  
Lectio divina is een contemplatieve praktijk: een geestelijke oefening die jou als bijbellezer helpt om 
tot rust te komen bij God, om te leren rusten in God. We hebben daarvoor vaak een ‘aanloopje’ 
nodig. Lectio Divina kan je daarbij helpen.  
Naar aanleiding van (opbouwende!) vragen en opmerkingen deel ik onderstaande graag voor de 
nieuwsbrief. Laat het een aanmoediging zijn om door te gaan met aandachtig lezen, een herinnering 
aan: ‘hoe zat het ook al weer met die vier stappen?’. 
En vooral als reactie op de aansporing uit het boek der Spreuken: 
 

Mijn zoon, mijn dochter, 
heb aandacht voor mijn woorden, 
geef aan mijn uitspraken gehoor. 

Houd ze steeds voor ogen, 
bewaar ze in het diepste van je hart. 

Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, 
sterken heel het lichaam als een medicijn. 

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, 
het is de bron van je leven. 

 
 
Lectio Divina bestaat uit vier stappen: 
Lectio (lezen), Meditatio (proeven, overdenken), Oratio (bidden) en Contemplatio (rusten). 
In bekende Nederlandse woorden gezegd is Lectio Divina: langzaam, liefdevol en luisterend leren 

lezen. 

1. De eerste stap: lezen 

Lezen, dat is de eerste stap in de lectio divina. Lezen om de tekst echt goed tot je door te laten 

dringen. Monniken gebruiken hiervoor ook wel het latijnse woord ‘ruminare’, dat herkauwen 

betekent. Steeds opnieuw de woorden kauwen om ze goed te kunnen proeven. 

Herhalen dus ook. Niet denken dat je na één of twee keer lezen al wel weet wat er staat. De tijd 

nemen om de woorden als nieuw te horen. Je laten verrassen. 

Dit lezen is ook een oefening in aandachtigheid. Het lukt vaak zo moeilijk om de aandacht te houden 

bij datgene wat er nu is en onze volle aandacht vraagt. De stap van het aandachtig en herhalend 

lezen is zo echt een oefening om erbij te blijven.   

Al lezend zul je vaak merken dat er één woord, één zin is die je speciaal raakt. Je aandacht wordt er 

steeds weer naartoe getrokken. Dat mag je dan zien als een uitnodiging van de Heilige Geest om bij 

dat ene woord, die ene zin in het bijzonder stil te staan in het vervolg van je lectio divina-tijd. 

2. De tweede stap: proeven, overdenken. 

Mediteren is: proeven wat er gezegd wordt, proberen aan te voelen op welke manier het je hart en 
je leven raakt.  
Het gaat er dus tijdens de Meditatio om dat je de tekstwoorden door je heen laat gaan en 
gaandeweg ontdekt hoe ze zich verbinden met je leven, je ervaring, je gevoel.  
Je leven: wat speelt er op dit moment in je leven, en hoe zeggen deze woorden daar misschien iets 
over?  



Je ervaring: wat draag je mee in je binnenste, en hoe valt daar door de woorden van de tekst nieuw 
licht op?  
Je gevoel: brengen de woorden blijdschap, rust, zekerheid, vrede? Of worden er misschien dingen 
gezegd die je verwarren, boos of verdrietig maken, of bezorgd? 
En je voelt misschien al aan dat het hiermee bezig zijn in je Meditatio heel natuurlijk naar gebed toe 

leidt, de volgende fase. Het gaat niet om strikt van elkaar gescheiden stappen, maar om een 

vloeiende beweging waarin de Geest je, door Gods woorden heen, meeneemt naar Gods hart. 

3. De derde stap: bidden 

In deze derde stap gaat het overdenken over in een dialoog. De tekstwoorden worden tot een gebed. 

Jij spreekt tot de God die tot jou spreekt door de woorden van de tekst. Dat bidden kan allerlei 

vormen aannemen: vragen en smeken, danken en loven, aanbidden en belijden, klagen en prijzen. Zo 

reageer je op Gods Geest die spreekt. 

Je zou de twee stappen (mediteren en bidden) dus ook samen kunnen nemen en dat ‘meditatief 

gebed’ kunnen noemen: een biddend overdenken en overwegen van wat God tegen je zegt, een 

overdenken en een aanvoelen hoe Gods Geest tot je hart spreekt. Ook ‘luisterend bidden’ is hiervoor 

een mooie aanduiding: met hart en ziel luister je naar wat God zegt en je doet dat in een sfeer van 

gebed, van een bewust aanwezig zijn in Gods aanwezigheid. Op dit punt merken we dat gebed 

overgaat in Contemplatie.  

4. De vierde stap: rusten 

Deze vierde stap van de Contemplatio noem ik: rusten, aandachtig aanwezig zijn in Gods aandachtige 
aanwezigheid. Het gaat er in deze stap om dat je tot rust komt bij God.  
Als je bijvoorbeeld als vrienden, als geliefden, een goed gesprek hebt gehad en echt naar elkaar 
geluisterd hebt, komt er een moment dat er genoeg is gezegd. Het is goed zo. En dan zit je een tijdje 
zwijgend naast elkaar in stilte. Alles wat gezegd moest worden is gezegd. Het is genoeg. Gewoon bij 
elkaar zijn is nu wat meer dan voldoende is. 
In het Engels wordt dat mooi tot uitdrukking gebracht in deze woorden: ‘beyond the words’.  
‘Aan de woorden voorbij’ is de ruimte van de stille aanwezigheid die rust en vrede brengt. 
 

 


