Handreiking voor een
Lectio Divina - samenkomst
Wat is Lectio Divina?

Lectio Divina is bijbellezen met je hart, luisterend naar wat Gods Geest op dat moment wil zeggen
en doen in jouw leven. Lectio Divina kent vier stappen (die ook door elkaar heen kunnen lopen):

• lezen (lectio) - je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden
die je op dit moment speciaal raken

• m editeren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring,
je gevoel
bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft
rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid.

• 
•

Hoe kan een samenkomst eruit zien?

Als je met een groep mensen bij elkaar bent gekomen in een ruimte waar het rustig is, kun je het
samen-zijn als volgt invullen:

• een kaars aansteken
• luisteren naar muziek om tot rust te komen (5 minuten)
• korte uitleg over lectio divina (5 minuten)
• een gekozen tekst enkele keren hardop lezen (5 minuten)
• Lectio Divina in stilte (20 minuten)
• iets delen van wat je hebt gedacht, gevoeld, gehoord, gebeden (10 minuten)
• afsluiten met muziek of een gebed (5 minuten)

LECTIO
DIVINA
in Nederland

Kijk voor meer aanwijzingen en praktische handreikingen op: www.contemplatio.nl/lectiodivina
40 plekken voor Lectio Divina

We zijn op zoek naar 40 plekken waar in de 40dagentijd Lectio Divina-samenkomsten worden gehouden. Heb je de mogelijkheid om zo’n plek te creëren?
Neem dan contact op en mail ons op lectiodivina@contemplatio.nl. Kijk voor
meer informatie op: www.contemplatio.nl.
Lectio divina is een manier van bijbellezen die al
sinds de vroegste monniken wordt beoefend en
die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel
is om dichter bij het hart van God in zijn Woord
te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio
(lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en
contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je
als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan
de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig
is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar
ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke
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plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er
bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter
Halldorf, de monniken Thomas Quartier en Dom Bernardus, en
radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

