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Beste geïnteresseerden in het project Bartimeüs,
Deze zesde nieuwsbrief heeft slechts één onderwerp: de lectio divina. Tijdens de maanden januari
en februari steeg het aantal lectio divinagroepen van één naar vijf, ook al zal de vijfde groep pas na
de grote vakantie starten. Het is eigenlijk straf: in de H. Geestkapel te Bonheiden-Rijmenam ging ik
uitleg geven om één groep op te starten, maar het werden er twee. Bovendien mag ik op 4 maart een
eenmalige lectio divina leiden voor een gezinsgroep, waarvan een medebroeder van mijn
gemeenschap begeleider is.
Maar wat ik vooral wil delen is het enthousiasme van de deelnemers. De eerste keer heeft men
uiteraard wat tijd nodig om de strikte methode ook strikt na te volgen. Het is als het leren fietsen
voor een kind. In het begin ben je volop met de fiets zelf bezig: voeten op de trappers houden, het
stuur vast houden, in evenwicht trachten te blijven, de weg volgen, leren remmen, stoppen en
afstappen… Alles samen wel ingewikkeld. Maar eenmaal als men het fietsen in de vingers en de
voeten heeft, denkt men daar allemaal niet meer aan. Men is bezig met het doel, met de mensen
naar wie men op weg is, men kan praten met zijn buur, muziek beluisteren, plannen maken… Men
geniet kortom van het fietsen en gebruikt de fiets voor hogere doelen.
Zo is het ook met de lectio divina. Eenmaal als men de methode beet heeft, richt men zich op het
hogere doel: God in zijn leven laten spreken en werken doorheen de evangelietekst die voorligt.
Ongelooflijk welke levenskracht er in het evangelie zit. Gods Woord is werkelijk leven gevend,
bevrijdend, richting aanwijzend… Ik sta er versteld van hoe snel de mensen de methode vergeten en
hoe snel Gods Woord zijn werk verricht. Zelf ben ik ook in stijgende mate verwonderd hoe mooi en
krachtig Gods Woord is.
Tijdens de gesprekken komen er altijd heel diepe zaken naar boven. Soms ook emotioneel geladen
ervaringen. Maar de groep vangt dat op: gedeelde pijn is halve pijn. En vooral: God zelf geneest,
dat kan je zo merken.
Op 14 februari had ik een gesprek met onze medebroeder die vanuit Rome op ‘visitatie’ in
Vlaanderen en Nederland is. Dat gebeurt om de zes jaar. Hij heeft me heel sterk aangemoedigd om
de lectio divina te promoten. Vandaar ook deze nieuwsbrief, enkel over dit onderwerp.
We moeten de lectio divina niet bekend maken omwille van onszelf. Het gaat niet over mij, het
gaat niet over Bartimeüs, maar het gaat erom de bevrijdende kracht van het Evangelie aan mensen
door te geven. Het Woord verdiept het leven van mensen en ook het samenleven. Het Woord kan de
Kerk van binnenuit vernieuwen, van onderuit. Het Woord geeft toekomst, altijd.
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Ik laat hier enkele getuigenissen volgen. Het zijn andere getuigenissen dan wat je op de blog op
www.bartimeus.be vindt. Ga ook daar gerust eens kijken. En je mag gerust ook op die blog een
eigen reactie achter laten.
‘Voor mij was het de eerste keer om zo met de bijbel om te gaan, meer dan enkel exegese, het
evangelie op je leven leggen en dat met elkaar mogen delen in echte verbondenheid en in een zich
toevertrouwen en zich aan elkaar laten zien, die bijbelse of Jezus’ boodschappen zijn zo mooi en
toch herkennend met elkaar dat het niet zo simpel is.’
‘Alhoewel het niet de eerste keer was dat ik met lectio divina kennis maakte, was het voor mij een
openbaring. Ik heb de rijke teksten van het evangelie met andere ogen bekeken en met andere
gevoelens gevoeld.’
‘Er was een ‘open’ sfeer en een vertrouwensband te voelen bij elkaar. Voor mij was het de eerste
maal dat ik zoiets mee maakte. Het heeft me geraakt ... en het voelde “goed” aan. Graag tot een
volgende bijeenkomst. Ik kijk er al naar uit.’
Deze laatste reactie is van iemand die naar de eerste lectiobijeenkomst gekomen was met een aantal
vragen. Ze was er niet zeker van of er een gevolg zou komen voor haar. Nu is ze zeer enthousiast.
Ik wil een oproep doen om uit te kijken naar vier of vijf mensen die met de lectio divina willen
beginnen. Liefst uit de leeftijdscategorie 17-35 jaar, eventueel tot 45. Ik ben uiteraard bereid om
tijdens een informatiemoment de methode te komen uitleggen, zodat de mensen weten waarover het
gaat, vooraleer ze de keuze maken. Het kan voor om het even wie zijn: in een parochie, voor
personeelsleden van een school (en hun partners), voor catechisten, voor mensen die elkaar kennen,
in een bestaande gezinsgroep, in een gemeenschap…
P.S. Tertio zou een dossier aan Bartimeüs wijden op 9 maart. Het dossier zal echter later
verschijnen.
Met een hartelijke groet,

Eric Haelvoet, Salesiaan van Don Bosco
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