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Leerhuis van de Bijbel

Infoavond

1. ‘Leerhuis van de Bijbel’, wat is dat?

 een catecheseproject dat zich specifiek tot 
volwassenen richt: 7 bijeenkomsten van 2 u

 ‘Leerhuis’: een leren op dubbele wijze

 ‘Leerhuis van de Bijbel’: een bijbelthema of 
bepaalde bijbelteksten als onderwerp

 inhoudelijk:

 een thema dat om de twee jaar wisselt

 zowel bijbelteksten uit het OT als uit het NT
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1. ‘Leerhuis van de Bijbel’, wat is dat?

 verschillende lokale Leerhuizen, met CCV als 

coördinator

droom: in elke Pastorale Eenheid minstens één 

Leerhuis?

 “Een goed aanbod geloofsverdieping voor volwassenen 

is noodzakelijk om onze kerk de nodige levenskracht 

voor de toekomst te geven” (§ 24 Catechese in de Pastorale 

Eenheid in het bisdom Hasselt)

 naar het voorbeeld van bisdom Brugge

2. Thema 2018-2020

Op stap met Abraham. Van twijfel naar 

vertrouwen
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Beurt 1: De roeping van Abram (Gn 11, 27-12, 9)

• roeping vanuit Gods 

belofte om Abram te 

zegenen

• opdracht voor Abram 

om zelf een zegen te 

zijn

Beurt 2: Abram en Sarai in Egypte (Gn 12, 10-20)

• Abram twijfelt, is 

geen zegen voor 

Sarai

• God laat Abram niet 

in de steek
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Beurt 3: Abraham ontvangt de HEER (Gn 18, 1-15)

• voorafbeelding van 

de heilige 

Drievuldigheid

• gastvrijheid als bron 

van godsontmoeting

• mateloos ‘geven’ is 

aanleiding tot 

‘ontvangen’ van nog 

grotere belofte

• de lach van Sara

Beurt 4: Abraham, Sodom en Lot (Gn 18,16-19,30)

• nauwe relatie tussen 

Abraham en God i.t.t. 

goddeloze/ongastvrije 

Sodomieten

• het merkwaardige lot 

van Abrahams neef Lot
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Beurt 5: Ismaël, de andere zoon van Abraham (Gn 16, 1-6)

• eerste vier beurten: focus 

op relatie tussen Abra(ha)m 

en de HEER

• laatste drie beurten: focus 

op eigenlijke realisatie 

belofte nageslacht

• Ismaël geboren uit Sarai’s

slavin Hagar

• zal Sarai toch nog eens echt 

lachen?

Beurt 6: Abraham en de binding van Isaak (Gn 22, 1-19)

• vraagt God kinderoffer van 

Abraham?

• Abraham weet dat God hem leidt 

en daarin niet wordt bedrogen

• vertrouwvol geloof, verankerd in 

afrondende belofte
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Beurt 7: Op weg naar én met een nieuwe generatie 

(Gn 24, 1-67)

• thema: het huwelijk van Isaak

• ontmoeting van Rebekka bij de 

bron (symboliek!)

• Rebekka als nieuwe Abraham: 

generatiewissel is voltooid

• op naar nieuwe avonturen tussen 

God en mens, tussen twijfel en 

vertrouwen

3. Hoe concreet aan de slag?

 materiaal: werkmap en handleiding

 samenwerking tussen de lokale Leerhuizen en CCV

meer dan een administratieve link

 centralisatie van de begeleiding door CCV via

intervisiemomenten – dit jaar: donderdag 31 januari 

2019 van 19.30 tot 21.30 uur in PCS

‘Leerhuis van de Bijbel’ op Facebook



25/10/2018

7

Begeleider worden van een Leerhuis?

 plaatselijke begeleider contacteert CCV Hasselt 

(hasselt.secr@ccv.be of 011 24 90 70)

 minimum 4 weken voor start van de eerste bijeenkomst

 door te geven:

 adres en plaats waar je de bijeenkomsten wil organiseren

 data en uren waarop je de bijeenkomsten organiseert

 aantal, namen en contactgegevens van de begeleiders

 eventueel het maximaal aantal deelnemers dat je beoogt

Begeleider worden van een Leerhuis?

 CCV Hasselt 

 bezorgt de nodige begeleidersmappen, werkmappen voor 

deelnemers en handtekeninglijsten

 bezorgt een algemene folder die je kan aanpassen aan de eigen 

context om promotie te voeren

 zorgt ervoor dat deelnemers zich via de CCV-website ook online 

kunnen inschrijven voor jouw Leerhuis

mailto:hasselt.secr@ccv.be
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Je als deelnemer inschrijven voor een 

Leerhuis?

 inschrijven via CCV Hasselt

 online via www.ccv.be/hasselt

 via mail

 telefonisch

 betaling aan CCV Hasselt

 28 EUR voor de 7 bijeenkomsten

 eventueel aan te passen pro rato het aantal bijeenkomsten (4 EUR 

/ bijeenkomst)

Hoe en wanneer het Leerhuis organiseren?

 7 bijeenkomsten per jaar

dit jaar

 volgend jaar

 twee jaar na elkaar met een andere groep

 een kleiner aantal bijeenkomsten in een bepaalde 

liturgische periode

http://www.ccv.be/hasselt
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