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Rob Bell promoot Lectio Divina 
https://crosebrough.typepad.com/alittleleaven/2008/11/rob-bell-promotes-spiritual-practice-of-

lectio-divina.html 

Update 24-6-2019 (volledig vertaald + links) 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.  

 

 
Rob Bell 

Rob Bell, pastor van Mars Hill Church1 in Grand Rapids, Michigan en icoon 
van de Emergent movement promoot nu openlijk het gebruik van de zogenaam-
de spirituele praktijk van Lectio Divina.  
Veel mensen zouden tegenwerpen dat deze praktijk een krachtig middel is om 
contact te maken met God en te groeien in Christus. Wij weerleggen dit met 
behulp van bijbels en kritisch denken. 

Hier Rob Bell’s verklaring van Lectio Divina”: 
Lectio Divina is een oude spirituele praktijk vanuit de christelijke kloostertraditie. In Lectio 
Divina proberen wij de aanwezigheid van God te ervaren door lezen en luisteren, gebed, 
meditatie en contemplatie. (Nadruk toegevoegd) 

Wow!! Het is wel erg stoutmoedig te beweren dat men door de praktijk van Lectio Divina “Gods 
aanwezigheid kan ervaren”! Bedenk dat we niet alleen te maken hebben met een God die het uni-
versum heeft geschapen, maar Hij vernietigde ook de aarde met de Vloed, verwoestte Sodom en 
Gomorra met vuur, verwoestte bijna heel Egypte met de plagen, en Hij bulderde op de berg Sinaï 
toen Israël de 10 geboden kreeg. Als je gaat beweren dat iemand direct “Gods aanwezigheid kan 
ervaren” maak dan maar zeker dat je recht in je schoenen staat want God sluit zijn ogen niet voor 
valse mensgemaakte, verzonnen, religieuze praktijken.  

Nu, hoe werkt Lectio Divina? Volgens Rob Bell: 
Begin met het kiezen van een deel van de Schrift die je zou willen lezen en bidden. Je kunt de 
tekst willekeurig kiezen of een liturgisch boek gebruiken zoals het ‘Book of Common Pray-
er’2. Probeer geen doel te stellen voor de hoeveelheid inhoud die u zult behandelen. Het doel is 
om naar God te luisteren en zijn aanwezigheid te ervaren.  
Voorbereiding - Doe vervolgens wat je moet doen om je stil te houden en jezelf voor te bereiden 
om van God te horen. Als je een rustige kamer moet zoeken, of een paar minuten in stilte wilt 
zitten, of in een comfortabele stoel zitten, neem dan elke houding die je zal helpen je voor te be-
reiden om Gods aanwezigheid te ontvangen en te ervaren. 
Lezen / luisteren - Als je merkt dat je hart is voorbereid, begin dan met het langzaam lezen van 
de tekst die je hebt geselecteerd. Ga niet snel door een zin of frase. Let tijdens het lezen op welk 
woord of welke uitdrukking of welk idee je aandacht trekt.  
Meditatie - Begin vervolgens te mediteren over het woord, de frase of het idee dat je aandacht 
trok. Herhaal het opnieuw en opnieuw. Welke gedachten komen in je op als je mediteert over dit 
woord, frase of idee? Waar wordt je aan herinnerd in je leven? Waar hoop je op? 
Gebed - Begin nu met God te spreken. Vertel God welk woord, uitdrukking of idee je aandacht 
trok en wat er in je opkwam toen je erop mediteerde. Hoe gebruikt God dit woord, frase of idee 
om u te zegenen en te transformeren? Vertel God wat je denkt en voelt terwijl je geluisterd en 

 
1 https://marshill.org/  
2 Het Book of Common Prayer is het handboek voor de liturgie die in de kerkdiensten van de Anglicaanse Kerk wordt 
gebruikt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Book_of_Common_Prayer . 
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gemediteerd hebt. Vertel God hoe je hoopt dat dit woord, zin of idee je hart zal veranderen om 
meer zoals hem te zijn. 

Wij hebben enkele simpele en fundamentele vragen die wij Rob Bell willen stellen of enige andere 
Emergent Church leider die deze zogenaamde spirituele praktijk promoot : 
1. Kan u ons slechts één voorbeeld uit de Bijbel geven van mensen die Lectio Divina beoefen-
den? 
Het antwoord op deze vraag zal een klinkend NEE zijn! 
2. Kan u ons slechts één enkele passage in de Bijbel geven die belooft dat wij de “aanwezig-
heid van God kunnen ervaren” door deze of gelijkaardige praktijken? 

Het antwoord op deze vraag zal eveneens een klinkend NEE zijn!  
3. Welk soort overmoed en arrogantie moet een persoon opbrengen om te geloven dat hij 
Gods aanwezigheid kan ervaren door middel van welke verzonnen methode ook? 
Het antwoord is simpel. De Schepper van het universum heeft nergens iemand beloofd dat hij 
“Gods aanwezigheid kan ervaren” door middel van zulke mens-gemaakte monastieke (klooster-) 
methoden. Daarom is het pure arrogantie en dwaasheid te geloven dat God u zou toestaan om Zijn 
directe tegenwoordigheid te ervaren door enige van zulke methoden als Lectio Divina, of wat dan 
ook dat uitgedacht werd. 
Als u uw Bijbel degelijk zou lezen, in plaats van er maar wat teksten uit te pikken, zou u kunnen te 
weten komen dat het maar niet iets kleins is Gods aanwezigheid te ervaren. Hier is wat er gebeurde 
met de profeet Jesaja toen hij Gods aanwezigheid ervoer: 

Jesaja 6:1-5 “In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere, zittende op een 
hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende de tempel. 2 De serafs stonden boven 
Hem; een ieder had zes vleugels; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee be-
dekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 En de een riep tot de ander, en zeide: Heilig, 
heilig, heilig is de HEERE der heerscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! 4 
Zodat de posten van de dorpels zich bewogen van de stem van de roepende; en het huis 
werd vervuld met rook. 5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! daar ik een man van onrei-
ne lippen ben, en ik woon in het midden van een volk, dat onrein van lippen is; want mijn 
ogen hebben de Koning, de HEERE der heerscharen gezien”  

 

 

 

Lees verder: 
o Video over Rob Bell: http://nl.youtube.com/watch?v=Miqu5fwtEdc 
o Lectio Divina: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lectioDivina.pdf  
o Evangelicals richten zich tot Katholieke “spiritualiteit”: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkkSpiritualiteit.pdf 
o Rubriek “Valse leraars” met nog andere artikelen over Rob Bell: 

http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm  
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