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Studie is Schriftuurlijk, Mystiek is dat niet
Lectio divina, oftewel 'goddelijk lezen', lijkt op het eerste gezicht een veilige en heilige praktijk. Het
bestuderen van de Schrift is inderdaad belangrijk. De Bijbel zelf vertelt ons dat het kennen van Gods
Woord en het gehoorzamen een cruciaal onderdeel is van de groei van elke christen:
Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Psalmen 1:1-2.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Psalm 119:9
Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods
horen en doen.
Lucas 8:21.
De manier waarop lectio divina de Schrift benadert, kan echter soms verder gaan dan luisteren of
studeren, en focust in plaats daarvan op een verandering van bewustzijn. Mike Perschon van Youth
Specialties zegt dat lectio divina 'de praktijk is om de Schrift langzaam te lezen in een geest van
contemplatie.Het doel is niet exegese of analyse, maar God toestaan om via het woord tot ons te
spreken. i
Cellofpeace.com, de website voor een oecumenische
contemplatieve gebedsgroep in Dallas, vergelijkt de vier stappen
van lectio divina met "vier niveaus van bewustzijn ... die je op elk
nieuw niveau introduceert in een geheel nieuwe
werkelijkheidswereld" welke plaatsvindt via de vier niveaus van
repeterend lezen:
1- Lectio: een letterlijk niveau van bewustzijn, op zoek naar een letterlijke interpretatie van de Schrift
2- Meditatio: een moreel niveau van bewustzijn, herkauwend op het Woord door herhaling, niet door
bewust denken
3- Oratio: een allegorisch niveau van bewustzijn dat een spiritueel niveau van luisteren vereist en een
reactie op God in gebed
4- Contemplatio: de Unie van het Leven of een eenheidsniveau van bewustzijn, wat inhoudt dat je in
stilte zit en "gewoon geniet van de ervaring om in Gods aanwezigheid te zijn" ii
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Volgens het voormalig New Age medium Brian Flynn zijn sommige aspecten van lectio divina occult
gebaseerd:
Door passages uit de Schrift te nemen, die een bepaalde betekenis hebben, en ze op te splitsen in
kleinere, afzonderlijke segmenten, vaak met het doel om steeds opnieuw techanten, gaat de ware
betekenis van de passages verloren. Er wordt eerder een vorm van occulte mystiek beoefend - met de
hoop en intentie om een mystieke ervaring te krijgen die God nooit van plan was toen Hij de
geïnspireerde woorden aan Zijn dienstknechten gaf. iii

Beproeft alle dingen
Gebed en bijbellezen moeten samengaan - het zijn aspecten van onze relatie met God. We moeten
echter voorzichtig zijn met praktijken zoals lectio divina, die een "verbazingwekkende gelijkenis met
transcendente meditatie en andere gevaarlijke rituelen" vertoont. iv
Gods verlangen voor ons is om Zijn Woord met een helder verstand te lezen en het te gehoorzamen. 1
Thessalonicenzen 5: 17-21 zegt ons: "Doof de Geest niet uit" en "veracht de profetieën niet", maar ook:
"Beproeft alle dingen; houd vast aan wat goed is. "God wil dicht bij ons komen door studie en gebed,
niet door een veranderd bewustzijn of mystieke ervaring.
[We moeten] de Schriften gebruiken om kennis van God, wijsheid en heiligheid na te streven door
middel van de objectieve betekenis van de tekst met het doel om de geest volgens de waarheid te
transformeren. God zei dat Zijn volk ten onder gaat door gebrek aan kennis (Hosea 4: 6), niet vanwege
het ontbreken van mystieke, persoonlijke ontmoetingen met Hem. v
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v. Ibid.
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