
“ Het boek Openbaring, 
een boek van angst of hoop?”

De Apocalyps of Openbaring van Johannes 
is een intrigerend Bijbelboek. Het spreekt in 
visionaire taal over strijd en rampen, maar 
met een ondertoon van bemoediging en 
hoop: ‘aan het Lam behoort de overwinning’ 
(Apk 7, 10). 

In het Bijbelseminarie aan het Hoger  
Dio cesaan Godsdienstinstituut leren we 
deze teksten grondig lezen en begrijpen. 
Aanleiding van dit thema is het Van Eyck-jaar 
2020: het beroemde altaarretabel  
‘De aanbidding van het Lam Gods’ bevat tal 
van verwijzingen naar het boek  Openbaring.  

Beproefde methode
Gedurende vier voormiddagen lezen en 
bespreken we enkele basisfragmenten uit 
het boek. De bijeenkomsten kennen een 
vast verloop. Eerst is er uitwisseling in 
deelgroepen, daarna volgt er voor iedereen 
een inhoudelijke impuls en gesprek met alle 
studenten en docenten. 

Dit seminarie staat open voor studenten 
van het HDGI en voor alle geïnteresseer-
den. Van de deelnemers wordt, naast hun 
aanwezigheid, ook participatie aan de 
groepsgesprekken verwacht, evenals  
voorafgaande lectuur en nadien telkens  
een kort verslag.

De coördinatie is in handen van  
Matthias De Blaere, Bianca Lataire,  
Joris Polfliet en Peter Malfliet.

Praktisch
We starten om 9u00 en eindigen om 12u40. 
Welkom om 8u45 voor een kort ochtendgebed. 
Het seminarie vindt plaats in het Sint-Baafshuis, dat is 
het diocesane vormings- en opleidingscentrum in de 
Biezekapelstraat 2, 9000 Gent (naast de kathedraal).

De deelnameprijs bedraagt 50 euro. 
Na inschrijving ontvang je de deelnemersbundel zodat 
je je kan voorbereiden op de eerste bijeenkomst.

Aansluitend aan de laatste bijeenkomst, op zaterdag  
16 mei, kunnen de deelnemers die dat wensen  
deelnemen aan een broodmaaltijd en een bezoek  
aan het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal.

Info en inschrijving
Inschrijven kan tot en met 20 april via de website 
www.hdgi.be (zie tegel: inschrijven). 

Meer info bij Kathleen Martens, 
directeur, hdgi@kerknet.be 
09 235 78 68 of 0490 49 99 03

BIJBELSEMINARIE aan het hdgi 
op 4 zaterdagvoormiddagen 

25 april, 2, 9 en 16 mei 2020 

www.hdgi.be


