
WAAR KAN IK HET LEERHUIS VOLGEN? 

STUURGROEP 

VOOR ALLE GROEPEN SAMEN 
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DEELNAMEPRIJS 

€ 30 (deelnemersmap en origineel 

psalmboekje inbegrepen) 

INSCHRIJVEN 

Je schrijft in tegen uiterlijk 31 augustus 2020 

door de antwoordkaart bij deze folder te 

bezorgen aan je groepsverantwoordelijke of  

online via www.ccv.be/brugge. 

Nadat we jouw inschrijving ontvangen 

hebben, krijg je een mail met de gegevens 

voor betaling. Je bent pas definitief 

ingeschreven na betaling.  

 

 

MEER INFORMATIE 

CCV in het bisdom Brugge 

Potterierei 72, 8000 Brugge. 

050 44 49 53  

brugge@ccv.be 

geert.vervaecke@ccv.be  

www.ccv.be/brugge 

de psalmen 
 

Leerhuis 10 

september 2020 – mei 2021 

Leerhuis voor geloof en pastoraal is een 

organisatie van CCV in het bisdom 

Antwerpen, Brugge, Brussel, Hasselt en 

Gent 

Op de inschrijfstrook bij deze folder vind je de 

data en de plaats van bijeenkomst voor de 

zeven beurten in een groep in jouw pastorale 

eenheid. 

 

Een overzicht van alle groepen is te vinden op  

www.ccv.be/brugge 

Aan het begin en het einde van het traject 

vinden twee bijeenkomsten plaats met alle 

deelnemers, telkens in het Diocesaan 

Dienstenhuis Groenhove (Bosdreef 5, 8820 

Torhout): 
 

Startbijeenkomst 

dinsdag 29 september 2020 om 19.30 uur  
 

Slotbijeenkomst 

dinsdag 18 mei 2021 om 19.30 uur 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Westminster Psalter - David speelt harp 

© Wikimedia Commens 



WELKOM 

Je bent welkom in het Leerhuis om kennis te 

maken met inspirerende teksten uit de Bijbel. 

In vele pastorale eenheden kan je terecht bij 

een Leerhuisgroep. Je gaat samen op weg 

tijdens zeven bijeenkomsten. Bovendien is er 

met alle deelnemers van heel het bisdom 

een start- en een slotbijeenkomst. 

De bijeenkomsten met je groep verlopen 

volgens een gelijkaardig stramien. We 

verkennen aandachtig de Bijbelteksten om 

echt op het spoor te komen wat er 

geschreven staat. Er is tijd voor wat uitleg en 

achtergrondinformatie. In gesprek en 

uitwisseling gaan we op zoek hoe deze 

teksten ons vandaag inspireren om als 

christen te leven. Elke beurt ronden we af in 

gebed. 

Paus Franciscus schrijft in De vreugde van het 

evangelie (nr.22): 

‘Het woord draagt in zich mogelijkheden die we 

niet kunnen voorzien. Het Evangelie spreekt 

over zaad dat, eens gezaaid, uit zichzelf groeit, 

terwijl de boer slaapt (Mc 4,26-29). De Kerk 

moet deze ongrijpbare vrijheid van het woord 

aanvaarden. Het woord is efficiënt op zijn manier 

in heel verscheiden vormen, die anders zijn dan 

onze verwachtingen, en het haalt onze plannen 

overhoop.’ 

In het Leerhuis gaan we deze uitdaging aan. We 

beluisteren Gods Woord in de Bijbel en laten 

gebeuren dat het ons hart en onze 

gemeenschap tot nieuw leven brengt. 

 

 

Het Leerhuis verwelkomt een breed publiek van 

jongeren en volwassenen: 
 

− ook als je zelden of nooit in de Bijbel leest 

− als je je afvraagt wat die Bijbelse woorden 

met het leven vandaag te maken hebben 

− als je met de Bijbel vertrouwd bent en zoekt 

naar meer inzicht 

− als je inspiratie zoekt voor de verkondiging. 

 

Dankjewel om mensen aan te spreken om aan 

dit boeiende project deel te nemen! 

Deze keer staat in het Leerhuis het Boek van 

de Psalmen centraal. De psalmen vormen 

vanaf onze vroegste geschiedenis als volk van 

God tot op vandaag één van de grote pijlers 

van het gebedsleven. Ze worden wel een keer 

‘de Bijbel in het kort’ genoemd. Alle grote 

momenten uit de Bijbelse geschiedenis en alle 

menselijke thema’s komen erin voor, maar dan 

op de wijze van het bidden. Er wordt in dit boek 

werkelijk ‘in alle toonaarden’ gezongen. 

In zeven bijeenkomsten staan we stil bij de 

verschillende genres in het psalmboek: 

pelgrimspsalmen, psalmen van vertrouwen, 

klaagpsalmen, koningspsalmen, boetepsalmen, 

paas- en scheppingspsalmen. Gaandeweg 

ontdekken we dat deze oude woorden ook 

vandaag ons gebed kunnen worden. 

Elke deelnemer krijgt naast de deelnemersmap 

een psalmboek dat speciaal voor dit Leerhuis 

gepubliceerd wordt (met de psalmvertaling van 

de NBV). 

THEMA: PSALMEN  

Psalter  Egbert. Erzbischof von Trier 977-993 Koning David  

© Wikimedia Commens 

Initiaal van psalm 22 in het Albanus Psalter  

©Wikipedia 


