
 

Stille Omgang met de psalmen in de Sint Willibrordsabdij  
van Doetinchem van vrijdag 31maart t/m zondag 2 april 2017 
 
 
Psalm 23 in zijn context  
 
Psalm 23 is een geliefde psalm vanwege het vertrouwde beeld van de Goede 
Herder met het schaap op de schouders. Pastoraal, veilig en geborgen. Een psalm, 
die daarom veel gelezen wordt bij het overwinnen van moeilijkheden en hoog 
genoteerd staat bij uitvaarten.  
Dit idyllische beeld kan aan diepte winnen en rijker worden als we de psalm lezen 
in zijn context. Psalm 23 maakt nl. deel uit van de kleinere compositie psalm 15 - 
24. In deze compositie zien we, dat de psalm niet alleen geplaatst wordt in de 
context van trouw, vastberadenheid en goede afloop. Maar ook midden in het 
lijden, in pijn, onderdrukking en geweld, van God verlaten (psalm 22). Een klacht, 
die we we ook horen uit de mond van Jezus aan het kruis.  
Vertrouwde beelden gaan dan botsen. Hoe daarmee om te gaan? Dan kan nader 
kijken naar de context heel zinvol zijn. We ontdekken hoe de andere psalmen 
doorwerken in deze psalm en hoe deze doorwerking helderheid schept voor een 
beter verstaan. Ook gaan we zien, hoe de stem van de grote Profeten in deze 
psalm doorklinkt. 
 
Door zo zorgvuldig te lezen, leggen we een sterk fundament voor de Lectio 
Divina., de oude leeswijze van de monniken.  Want vanuit het lezen ontstaat als 
vanzelf de behoefte aan mediteren, bidden en stil worden. Dat is, wat er ook 
besloten ligt in het motto van deze bijeenkomsten: 'Stille Omgang ...'.  Een 
weekeind dus, dat bij uitstek geschikt is als inleiding in het leren kennen van de 
psalmen. 
 
Werkwijze en programma 
 
• We oefenen in zorgvuldig lezen. 
• We kijken naar de psalmen als literatuur.  
• Daarbij komt aan de orde : 
• de poëzie van de psalmen met zijn kenmerkende woordherhaling 
• de vers- en strofenbouw 
• de structuur en de compositie van de psalmen  
• de opbouw van het hele Boek 
• de dramatische ontwikkeling van de 'ik'-figuur  
• de verwijzingen naar andere Bijbelboeken 
• de verwijzingen vanuit het Nieuwe Testament naar de psalmen. 

• We kijken naar de raakvlakken van de psalmen met ons eigen leven. 
 
Dit weekend is ingebed in de dagorde van de monniken. We beginnen vrijdag 
namiddag met kennismaken. Dan is er een korte inleiding met een eerste leesronde, 
die we 's avonds na de avondmaaltijd voortzetten. Op zaterdagochtend is onze tweede 
leesronde, aansluitend aan de Eucharistieviering. Na de middagdienst en de warme 
maaltijd is er vrije tijd om te wandelen of te rusten. Daarna volgt een nieuwe 
leesronde.  Aan het einde van de middag nemen we deel aan de vespers. 
Na de avondmaaltijd is er een bezinnende bijeenkomst in de vorm van een 
contemplatieve dialoog.  We staan dan stil bij wat de psalmen deze dag bij ons 
hebben aangeraakt.  We sluiten de dag af met de completen, samen met de 
monniken. 
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Op zondagochtend is onze laatste leesronde, aansluitend aan de Eucharistieviering. 
We evalueren na de lunch en keren dan huiswaarts. 
 
Buiten de bijeenkomsten en leesrondes houden we de stilte aan. Dat schept voor 
ieder van ons de ruimte, waarbinnen de psalmen hun werk kunnen doen, versterkt en 
gesteund door de dagorde van de monniken.  
 
Data: 
 
Vrijdag 31maart 2017 vanaf 14.30 uur tot en met zondag 2 april 2017, 15.00 uur.  
 
Kosten: 
 
Begeleiding: € 175,-- 
Verblijf: € 125,-- 
 
Meenemen:  

 
Kleurpotloden, pen en papier, je eigen psalmboek en Bijbel, liefst in de vertaling NBG 1951. 
 

 
Begeleiding: 
 
De begeleiding van dit Psalmweekend ligt bij Jo Beckers (1954). Hij studeerde 

theologie in Heerlen en Bijbelwetenschappen in 
Amsterdam en Nijmegen. Daarnaast studeerde hij 
hobo in Maastricht en Aken. Hij is getraind 
Gestalttherapeut en een actief beoefenaar van Zen in de 
traditie van Thich Nhat Hanh. Hij was Aalmoezenier van 
Sociale Werken en stafmedewerker van de Dienst Kerk 
en Samenleving in het bisdom Roermond. Hij gaf o.a. 
supervisie aan geestelijk verzorgers en pastoraal 
werkenden en begeleidde fusieprocessen van parochies. 
Daarnaast was hij docent voor de uitleg van de Bijbel aan 
de Fontys Hogescholen en docent Hebreeuws aan de 
Open Universiteit. Hij heeft veel ervaring in het werken 
met Bijbelgroepen, ook vanuit de joods-christelijke 
dialoog.  Verder schrijft hij regelmatig exegetische 

bijdragen in het franciscaanse Tijdschrift voor Verkondiging.  Jo Beckers is getrouwd 
en stiefvader van een volwassen zoon en dochter. 
 
Over de naam 'Stille Omgang ...' 
 
De naam voor deze Psalmdagen is geënt op het boek van Willem Barnard : ‘Stille 
Omgang.’ - Notities in het dagelijks verkeer met de Schriften volgens een 
vroeg-middeleeuwse traditie - (Brasschaat 1992).  
Het is de titel van een indrukwekkend reisverslag van ruim dertig jaar dagelijks bijbel 
lezen. Willem Barnard deed dat volgens het leesrooster van het oude brevier van de 
ongedeelde kerk. Hij noemde het zelf de "... jaargang van een dagboek. Het is naast de 
Schrift een zeer persoonlijk geschrift. Het is een “journal intime”, gekrabbeld in de marge 
van het heilige boek." 
Zo bezien wordt deze naam een intentieverklaring en het motto voor een eenvoudig 
programma. Zonder al te grote woorden 'om gaan' met de teksten van de Schrift. Om 
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ze te gaan leren kennen door ze telkens opnieuw weer te lezen, naar ze te luisteren 
en er vragen aan te stellen, ze te overwegen én erbij te zwijgen. Om er zo vertrouwd 
mee te raken, dat ze een plaats krijgen in ons hart. 
 
Voor meer informatie:  
 
Drs. J. G. Beckers 
Groeneweg 35 
6271 BR Gulpen 
telefoon: 06 - 24 39 25 86 
e-mail: jo.beckers@me.com 
 
Aanmelden via Liesbeth Vloemans: stiltecentrum@willibrords-abbey.nl 
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