
Bijbel & Spiritualiteit

Het onderstaande stuk is door een vergissing niet terechtgekomen 
in de Kringwerkgids 2020-2021. Daarom voegen we het als inlegvel 
aan dit nummer van Kerkwijzer toe. De vorm van inlegvel geeft u de 
mogelijkheid om dit papier in uw Kringwerkgids in te leggen. 

Lectio divina in de Zak

‘Het gaat in de bijbel in de eerste plaats niet om informatie over God, maar 
om de transformatie van het hart.’ Woorden van Henri Nouwen, die zelf een 
lange weg met de Bijbelverhalen ging en zijn leven door die verhalen liet 
omvormen. Maar hoe doe je dat – de Bijbelwoorden zo tot je laten spreken 
dat ze je hart openen voor wat jou op dít moment voedt op je weg en je 
richting geeft?

Lectio divina is een oude vorm van Bijbel lezen, ontstaan in het 
kloosterleven. Het is een manier voor monniken én voor ons, hier en nu, 
om de woorden uit de Bijbel te lezen en tot je te laten doordringen. Het gaat 
niet om het verstandelijk begrijpen van de tekst, maar om het overwegen en 
heroverwegen ervan. Je nodigt de tekst uit om tot jouw hart te spreken.

We verzamelen ons in een kring rond de Paaskaars, lezen een Bijbelgedeelte 
diverse malen en zijn veel stil; de avonden zijn meditatief van aard.
Ook is er gelegenheid te delen wat in de stilte bij ons bovenkomt.

We lezen deze avonden (delen uit de) Psalmen. De avonden worden geleid 
door Marga Haas (zie www.margahaas.nl).

Data:  Maandagen:
  26 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 23 november 2020 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur
Locatie:  “Achter de Kerke”, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
Leiding:  Marga Haas
Opgave: Theanne Boer, theanne69@gmail.com of 06-17437785

KRINGWERKRINGWERK 2020 - K 2020 - 20212021

AKTIVITEITEN RONDOM AKTIVITEITEN RONDOM BEZIELING EN VERBBEZIELING EN VERBINDINGINDING

’s-Heer Abtskerke

’s-Heer Arendskerke

Borssele

Nieuwdorp

Heinkenszand

Lewedorp

Nisse

Oudelande

DEO

Hoedekenskerke


