
 

Bijbelevent 2020 
 

Op zaterdag 2 mei 2020 staan het Bijbelhuis en het abdijdomein 

van Zevenkerken in het teken van het tweejaarlijkse Bijbelevent. 

Ook bij deze 3e editie zijn er weer allerlei boeiende 

voordrachten en werkwinkels. Het thema van de dag is: 

De steppe zal bloeien…? 

Over schepping, klimaat en profetische kritiek.  

 

Kom en zie, en laat u verrassen door de veelzijdigheid waarmee het thema belicht wordt door heel wat 

partners, Bijbelkenners en kunstenaars: 

Maak op een originele wijze kennis met Genesis 1 in de permanente tentoonstelling.  

Ontdek het scheppingsverhaal tijdens een Godly Play bijeenkomst.  

Ga met de scheppingspsalmen op stap in de abdijtuinen. 

Vier eucharistie met de abdijgemeenschap, samen met de oecumenische partners.  

Ga op stap door het natuurreservaat op het abdijdomein. 

Beleef een natuurmeditatie. 

Speel een klimaatspel voor jongeren. 

Geniet van Family Time met een tocht langs de zeven dagen van de schepping.  

Laat u inleiden in de drie grote Bijbelteksten van deze dag.  

Zing samen enkele Scheppingsliederen en Het Zonnelied van Sint Franciscus.  

Beluister lezingen over integrale ecologie in de kerk, over chaos en schepping in de Bijbel, en 

over de bijzondere kijk op de schepping in het Zonnelied.  

Bekijk diverse tentoonstellingen, een documentaire, verschillende installaties,  

een paar kijktafels en een filmpje over het Hebreeuws alfabet.  

Creëer Hebreeuwse scheppingswoorden, neem deel aan een crea-atelier of schrijf een  

commentaar bij 5 stellingen. Neem info mee over Ecokerk, Ecolabel en Natuurpunt.  

Maar vooral kom langs voor Bart Moeyaert die De schepping en Het Paradijs komt voordragen, begeleid 

door Paul De Baere (dwarsfluit).  

 

Kortom een dag voor kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn ervan overtuigd dat deze dag voor elk 

een unieke invulling kan hebben. Van harte welkom! 

Het volledige programma met de aanvangsuren per item vindt u op www.bijbelhuiszevenkerken.be 

Deelname voor de hele dag is € 5, u kunt instappen op elk moment van de dag, dit vanaf 10.00 tot 18.00 

uur. U kunt op de middag terecht in de bistro voor een boterham met kaas en soep (tickets infobalie) of 

een dagschotel. Het adres voor de gps is: Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries Brugge.  

Er wordt ook een pendelbusje (met logo Bijbelevent) voorzien vanaf de achterzijde (Kiss & Ride zone) 

van het station te Brugge. De hulplijn voor de pendelbus is 0477/ 91 86 89. De algemene hulplijn op 2 

mei 2020 is 0487/ 14 62 36. 

http://www.bijbelhuiszevenkerken.be/

