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Rob Bell, pastor van Mars Hill Church in Grand Rapids, Michigan en
icoon van de Emergent movement promoot nu openlijk het gebruik van de
zogenaamde spirituele praktijk van Lectio Divina. Hier kan u een PDF
document downloaden dat deze praktijk uitlegt, direct van de Mars Hill
Church website.

Rob Bell

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 an ancient spiritual practice from the Christian monastic tradition. In Lectio
Divina, we seek to experience the presence of God through reading and listening, prayer,
meditation and contemplation. (Onderstreping 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 universum heeft geschapen, maar Hij vernietigde ook de aarde met de Vloed, verwoestte Sodom en
Gomorra met vuur, verwoestte bijna 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 op een goed blaadje staat met God want Hij sluit zijn ogen niet
voor valse mensgemaakte, verzonnen, religieuze praktijken.
Nu, hoe werkt Lectio Divina? Volgens Rob Bell:
Begin by choosing a section of scripture that you would like to read and pray. You can
choose the text randomly or use a liturgical book like the Book of Common Prayer. Try not
to set a goal for how much content you will cover. The goal is to listen for God and experience his presence.
Preparation - Next, do what you must to quiet and prepare yourself to hear from God. If you
need to find a quiet room, or sit in silence for several minutes, or sit in a comfortable chair,
take whatever posture will help you prepare to receive and experience God’s presence.
Reading/Listening - When you sense that your heart is prepared, begin by slowly reading the
passage of scripture that you have selected. Don’t move quickly through any sentence or
phrase. As you read, pay attention to what word or phrase or idea catches your attention.
Meditation - Next, begin to meditate on the word, phrase, or idea that captured your attention. Repeat it again and again. What thoughts come to mind as you meditate on this word,
phrase or idea? What are you reminded of in your life? What does it make you hope for?
Prayer Now begin to speak to God. Tell God what word, phrase or idea captured your attention and what came to mind as you meditated upon it. How is God using this word, phrase
or idea to bless and transform you? Tell God what you have been thinking and feeling as
you’ve listened and meditated. Tell God how you hope this word, phrase or idea will change
your heart to be more like his.
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

1. Kan u ons slechts één voorbeeld uit de Bijbel geven van mensen die Lectio Divina beoefenden?
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 “aanwezigheid 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?
De Schepper van het universum heeft nergens iemand beloofd dat hij “Gods aanwezigheid kan ervaren” door middel van zulke mens-gemaakte monastische (klooster-) methoden. Daarom is het
pure arrogantie en dwaasheid te geloven dat God u zou toestaan 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 bedekte 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 onreine 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”
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