
Ignatiaanse 
meditatie 

  

Wekelijks een geleide meditatie in 

een verstilde omgeving in Delft 

 

Waar en wanneer 

Data: 

Elke zaterdagochtend van 7 

oktober 2017 tot en met 19 mei 

2018. 

 

Plaats: 

Stanislaskapel, Westplantsoen 

73, 2613 GK Delft. 

 

Tijd: 

Van 10:30 tot 11:00 uur. 

Het nagesprek  duurt tot 11:45 

uur. 

 

God zoeken in alle dingen 

Voor meer informatie: 

Wanneer u  meer informatie wilt dan kunt u die 

vinden via de onderstaande websites. U kunt altijd 

contact met ons opnemen via  mail of telefoon.  

Anne Criado  

Telefoon:   06-17.94.80.10 

E-mail:  acriado@kpnmail.nl 

 

http://team.stanislashuis.nl/meditaties 

http://www.ignatiaansbidden.org/ 

http://www.jezuieten.org/nl 

mailto:acriado@kpnmail.nl


Ignatiaanse meditatie 

In de afgelopen jaren is rond het 

Stanislashuis in Delft een team van niet-

jezuïeten gevormd. De leden van dit team 

zijn allen geïnspireerd door en vertrouwd 

met de Ignatiaanse Spiritualiteit.  

In de verstilde omgeving van  de Stanislas 

kapel worden op zaterdagen geleide 

meditaties  aangeboden. 

Er wordt gedurende een half uur een 

geleide meditatie over een Bijbeltekst 

aangeboden.  Zo nu en dan wordt de stilte 

onderbroken om  gedachten een impuls te 

geven. 

Na de meditatie bestaat de  mogelijkheid 

van een nagesprek. In dit nagesprek kan 

zonder discussie, worden gedeeld wat de 

meditatie voor een ieder heeft betekend. 
Stanislaskapel in Delft 

Mediteren met Bijbelteksten 

De bijbel is een boek vol verhalen en gedichten. 

Ze zijn de neerslag van geloofservaringen en 

ontmoetingen van mensen met God.  Door middel 

van  meditaties  oefenen we het aanvoelen wat de 

bijbel ons te zeggen heeft.  Wat boeit me? Wat 

stoort me? Wat heeft de Bijbel met mij van doen? 

Wat vertelt deze tekst mij persoonlijk? Kan ik de 

Bijbel op mijn levenservaring leggen? 

Door deze vorm van meditatie ontstaat een 

gevoelsmatig  verstaan van geloofservaringen.  

Hierdoor kan een Bijbeltekst gaan leven  en 

betekenis krijgen voor het eigen geloofsleven. 

 

Ignatiaanse spiritualiteit 

Ignatius van Loyola ontwikkelde op grond van zijn 

eigen geloofsleven een methode om op zoek te gaan 

naar God. 

Veel mensen stellen zich de vraag: Hoe kan ik  een 

God ontmoeten die zich onttrekt aan de 

waarneming van mijn zintuigen. Hoe kan ik  in 

contact treden met iemand die niet zichtbaar of 

hoorbaar is zoals wij mensen? 

Op deze vragen ontwikkelde  Ignatius van Loyola  

antwoorden die de basis zijn voor de Ignatiaanse 

Spiritualiteit.  Ignatius  was een Spaanse edelman  

die in 1521 tijdens de Franse belegering van 

Pamplona  ernstig gewond raakte  aan zijn beide 

benen.  Tijdens zijn lange  ziekbed ontdekte hij dat 

gevoelens meer zeggen dan  we vaak denken.  Hij 

ontdekte dat gedachten, gevoelens en verlangens 

ons kunnen helpen bij  het verstaan van Gods wil.  

Dat God met  ieder van ons communiceert  door 

middel van  gedachten en verlangens.  

Ignatius raakte overtuigd dat iedereen door 

oefeningen een spirituele intuïtie kan ontwikkelen. 

Deze oefeningen noemde hij de geestelijke 

oefeningen. Hierdoor kan een aandachtig leven 

ontstaan dat meer betekenis heeft voor jezelf en de 

mensen om je heen.   


