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Omgang met de bijbel 

De bijbel is een veelzijdig boek. En bij een veelzijdig boek past het dat je er op allerlei verschillende manieren mee om kunt gaan. Een 

van de vormen van omgang met de bijbel is de liturgische: de gemeente die bijeengekomen is voor de vierende gedachtenis van Gods 

tegenwoordigheid leest de bijbel, zingt liederen en luistert naar de vertolking van de bijbel in de preek. Een andere vorm van omgang 

met de bijbel is de wetenschappelijke: je benadert het boek bijbel dan als een document om te analyseren met behulp van 

wetenschappelijke exegetische methoden. In de theologie speelt deze vorm van omgang een belangrijke en onmisbare rol. Weer een 

andere vorm van omgang met de bijbel vindt plaats in gespreksgroepen of bijbelstudiekringen: de deelnemers lezen een bijbelgedeelte 

en zoeken gezamenlijk naar de betekenis die dat gedeelte heeft voor hun eigen spiritualiteit. En zo kan er ook gedacht worden aan een 

meer psychologische benadering van de bijbel, aan een dramatische omgang met het bijbel (bibliodrama) of aan een literaire 

benadering van de bijbel als boek van schoonheid. Al deze en andere vormen van omgang met de bijbel hebben een eigen en legitieme 

plaats en ze hebben elk hun eigen doelstellingen. Je zou ook kunnen zeggen: ze hebben allemaal een andere ‘plek’ waar de ontmoeting 

met de tekst plaatsvindt: in je hoofd/verstand/ratio, in je gevoel, in je omgang met mensen binnen je sociale gemeenschap. 

 

In de Lectio Divina concentreer je je op een manier van (bijbel)lezen die wellicht het best verwoord wordt door het gedicht van Leo 

Vroman: 

Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken, 

zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven; 

en laat uw blik hun innigste niet raken 

tenzij gij door de liefde zijt gedreven. 

Lees dit dan als een langverwachte brief, 

en wees gerust, en vrees niet de gedachte 

dat u door deze woorden werd gekust: 

ik heb je zo lief. 

 

De tekst van de bijbel wordt benaderd als ‘een langverwachte brief’. Een brief, niet van de kantonrechter (ofzo), maar van een afzender 

die zich kwetsbaar opstelt (‘naaktheid’), en zich pas prijsgeeft als er liefde (‘vertrouwen & verlangen’) in het spel is. Er wordt dus vooral 

‘met het hart’ gelezen, óók als dat ‘met pijn in het hart’ gepaard gaat. Het gaat om de ontmoeting en de ontmoetingsplek zou je kunnen 

situeren ergens tussen de tekst en je eigen levensgevoel in. 

 

Lectio Divina 

In de Lectio Divina wordt aandacht gevraagd voor een vorm van omgang met de bijbel (of een andere tekst) waarin dit spirituele moment 

heel belangrijk is. Letterlijk betekent Lectio Divina: goddelijke lezing. De Lectio Divina speelt een belangrijke rol in de monastieke traditie. 

In die traditie vormt het een van de belangrijkste middelen voor het zoeken naar God. Want daar gaat het in de Lectio Divina om: om het 

zoeken naar God, om het zich richten op een ontmoeting van Aangezicht tot aangezicht. 
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Vier stappen. 

Er worden in de Lectio Divina vier stappen onderscheiden: de lectio (de lezing), de meditatio (de overweging), de oratio (het gebed) en 

de contemplatio (het schouwen).  

Deze vier stappen hebben elk een eigen functie. En hoewel ze van elkaar kunnen worden onderscheiden, is het niet de bedoeling om ze 

van elkaar te scheiden.  

Lectio (lezing) 

De lezing is het toekomen naar de tekst met een geconcentreerde aandacht. De tekst wordt langzaam gelezen en eventueel (een aantal 

maal) herlezen.  

Meditatio (overweging) 

Na de `kennismaking' met de tekst begint een aandachtige (persoonlijke) overweging. Deze overweging blijft niet bij de oppervlakte van 

de tekst maar probeert de diepte te zoeken door de tekst te spiegelen aan het eigen leven. Daartoe kan de tekst vanuit verschillende 

perspectieven overwogen worden, bijvoorbeeld door zich te verplaatsen in één of meerdere van de personages in de tekst.  

Oratio (gebed) 

Na de lezing en overweging is er ruimte voor (stil) gebed. In dit gebed kan (in stilte) verwoord worden wat tijdens de lezing en de 

overweging voor ieder persoonlijk naar voren is gekomen. Ook kunnen er voorbeden gezegd worden. 

Contemplatio (schouwen) 

Contemplatio is eigenlijk zoiets als ‘in stilte bij God zijn’. Bewust zijn van zijn aanwezigheid. Contemplatio is genade van God. Dit 

betekent dat zij gegeven en nooit ‘verdiend’ wordt.  

In de contemplatio kan ook de beleving van de afwezigheid van God een plaats krijgen. 

 

Samenhang 

De vier stappen hangen onderling nauw samen: ze kunnen niet zonder elkaar en bouwen op elkaar voort.  
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