
 

Uitnodiging Ring Walcheren  

 

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren donderdag 10 november 2022 

     in de Sint Jacobskerk  

Oude Markt 2, Vlissingen  

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  

Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor   

gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.  

Het programma is als volgt: 

 19.15 uur Inloop met koffie en thee 

 19.45 uur Welkom door Jan Maas van Ring Walcheren  

 19.50 uur  Introductie/opening door de PKN Vlissingen 

 20.05 uur  inleiding door Henk Goudzwaard van het Stadsklooster Middelburg over            

“Lectio Divina’’ 

Lectio Divina betekent letterlijk “Goddelijke lezing”: een vorm van biddend lezen in Gods 

woord, de Bijbel. En daarna luisteren met ‘’het oor van je hart’’ zoals Benedictus van 

Nursia voorschrijft. 

Van oudsher en tot op de huidige dag reserveren monniken tijd om de Bijbelboeken éen 

voor éen op deze manier te lezen en te herlezen….. 

Lectio Divina is een vorm van meditatie. Voor sommige mensen heeft het woord 

meditatie een wat minder positieve klank, maar meditatie is eigenlijk gewoon stil worden 

voor Gods aangezicht. Ruimte scheppen, je open stellen voor Zijn aanwezigheid. 

Luisteren met je hart. Oefenen in aandacht. 

 

 20.35 uur  Evensingers 

 20.40 uur  PAUZE 

 20.50 uur  Lectio Divina in praktijk brengen o.l.v. Henk Goudzwaard 

 21.20 uur  Sluiting door Jan Maas en Evensingers 

 

Daarna informeel samenzijn met een drankje. 

We hopen en rekenen op uw aanwezigheid. 

Volgende ontmoetingsavond is op donderdag 11 mei 2023. 

 

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding  

Lenie Molendijk 

  



 

 

 

Lectio divina 

 

Letterlijk betekent het ‘goddelijke lezing’: een 

vorm van biddend lezen in Gods Woord, de 

Bijbel. En daarna luisteren met ‘het oor van je hart’ zoals Benedictus van Nursia 

voorschrijft. Van oudsher tot op de huidige dag reserveren monniken tijd om de 

Bijbelboeken één voor één op deze manier te lezen en te herlezen. 

Lezen in de Bijbel is een verrassend avontuur. Geen mens is in staat het mysterie 

van het leven volledig te doorgronden waarmee de Bijbel zijn lezers confronteert. 

Alleen voor wie biddend leest wordt een tip van de sluier opgelicht. Zoals een goed 

gecomponeerd parfum pas vele uren later haar hart ontvouwt voor de fijnproever. 

Dat is Lectio divina: lezen met een ontvankelijk hart. Een hart dat verlangt naar een 

glimp van Gods aanwezigheid en liefde. Het is Gods Woord proeven met aandacht 

en eerbied. Geloven dat God zich aan je openbaart op zijn eigen tijd. Het lezen en 

overwegen van de Schrift om daarin aangesproken te worden door de ‘Stem van de 

Geliefde’, waardoor mijn leven omgevormd wordt naar het beeld van Christus. 

 

Lectio Divina is een vorm van meditatie. Voor sommige mensen heeft het woord 

meditatie een wat minder positieve klank, maar meditatie is eigenlijk gewoon stil 

worden voor Gods aangezicht. Ruimte scheppen, je open stellen voor zijn 

aanwezigheid. Luisteren met je hart. Oefenen in aandacht. 

Het is goed om te mediteren. In de kerk zijn we veel met activiteiten bezig (dingen 

doen en organiseren), mediteren kan je helpen om toegang tot de bron van je geloof 

te houden. Bij mediteren gaat het niet om: gelijk hebben, hoe zit het, wat is er echt 

gebeurt? (de ratio dus). Maar om dat wat jij beluistert. Ik ervaar het als een 

verademing dat alles er gewoon mag zijn. De grondtoon van aanvaarding. Zelfs ook 

de leegte, het verdriet, of het niet tot stilte kunnen komen, mogen er zijn. 

 

 


