
Lectio Divina - Individueel 
 
 
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. Voorbereiding: zoek een rustige plek op en neem de tijd. Wanneer het moeilijk is om in 
de stilte te komen, kan een lichaams- of ademhalingsoefening wellicht op weg helpen. 
Wanneer je gehinderd wordt door allerlei gedachten, kun je ervoor kiezen deze eerst op 
te schrijven. 
 

2. Dank God voor dit moment om Hem te ontmoeten 
en bid om de leiding en doorwerking van de Heilige 
Geest. 

 

3. Lees een bijbelgedeelte, liefst niet te lang. Lees bij 
voorkeur hardop en lees dit gedeelte na een 2 of 3 
minuten stilte nog een keer. Kies een woord dat jou 
raakt of een zin die jou aanspreekt. 

 

4. Herlees hetzelfde bijbelgedeelte en wees weer stil. 
Kauw en herkauw. Laat je raken.  
‘Het is belangrijker dat het Woord iets met ons doet, 
dan dat wij iets met het Woord doen.’ 

 

5. Mediteer: hoe raakt dit woord of deze zin (van stap 3) jouw leven op dit moment? 
Mag je iets ontvangen? Vraagt God iets van je? Is er iets anders wat je bezighoudt? 

 

6. Bid vanuit het voorgaande tot God. Of kies een ‘heilig woord’ of een gebedsregel die je 
telkens opnieuw uitspreekt wanneer je gedachten afdwalen, om je zo terug te brengen 
in de stilte. 

 

7. Wees stil voor het aangezicht van God. Er is niets dat hoeft. God is er en jij bent bij Hem. 

 

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.  
 


