
Lectio Divina – Groepsverband (3 – 5 personen) 
 
 
De Lectio Divina is een manier om biddend de bijbel te lezen. Het is een oude traditie, met 
wortels tot in de Vroege Kerk. Waarbij de bijbellezing (lectio), de overdenking (meditatio) en 
het gebed (oratio) elkaar versterken. 

Je gaat in stilte en rust een bijbelgedeelte lezen en herlezen, opdat het een Woord van God 
voor jou wordt en God door dit bijbelwoord tot je kan spreken. Het is een luisteren met je 
hart. 

1. Spreek af wie deze Lectio Divina zal leiden. 
 

2. De leider van de Lectio Divina begint met een gebed 
om de heilige Geest. 
 

3. Kies een bijbelgedeelte (liefst niet te lang) en lees 
het tweemaal rustig voor. Daarna is er twee tot drie 
minuten stilte. Vervolgens noem je aan elkaar een 
woord of de enkele woorden die er voor jou 
uitspringen. Je noemt alleen dat ene woord. Niet 
meer dan dat. 
 

4. Opnieuw wordt het bijbelgedeelte rustig gelezen, nu door een andere persoon. 
Weer is er twee tot drie minuten stilte, terwijl je nadenkt over de vraag:  
"Hoe raakt dit woord (deze woorden) van stap 3 mijn leven op dit moment?" 
Deel in enkele zinnen hoe het woord je leven raakt. Geen discussie, geen reactie op 
elkaar. 
 

5. Weer wordt hetzelfde gedeelte gelezen, weer door een andere persoon. 
Nu is er twee tot drie minuten stilte waarin je nadenkt over de vraag:  
"Waartoe roept God mij op, om te doen of te zijn vandaag of deze week? Wat vraagt 
God van mij?" Deel je gedachten met elkaar. Deze keer mag het uitgebreider. 
Let speciaal op wat je rechter buurvrouw/-man deelt. 
 

6. Zoek God in gebed en bid voor de persoon die rechts van je zit. 
 
 
 

 

Veni Sancte Spiritus 
 
Kom, heilige Geest, 
vervul de harten van uw 
gelovigen 
en ontsteek in ons het vuur 
van uw liefde. 
Zend uw Geest uit 
en alles zal herschapen 
worden; 
en gij zult het aanschijn van 
de aarde vernieuwen.  
 


