
Datum 

14 mei 

 

Plaats 

Bijbelhuis, Zevenkerken 4, 8200 St.-Andries 

 

Programma 

10u00-10u15  aanmelding 

10u15-10u30  samenkomst in de Hoeve 

10u30-11u00  inleiding op het boek Job 

11u15-12u15  eerste werkwinkel 

12u30-13u00  meditatief moment met  

luisterliederen 

13u00-14u00 middagmaal in de bistro 

14u15-15u15 tweede werkwinkel 

15u15-15u45 koffiepauze 

15u45-16u30 oecumenische gebedsviering 

 

Inschrijving 

€ 8.00 bij vooraf inschrijven 

op rek. nr. BE87 4751 1358 5194 

t.n.v. Bijbeldienst Bisdom Brugge 

o.v.v. Job + Naam + 2 nrs. werkwinkels 
 

de betaling geldt als inschrijving 
 

€ 10.00 bij inschrijving ter plaatse (cash) 

 

Info 

www.bijbelhuiszevenkerken.be 

mail info@bijbelhuiszevenkerken.be 

tel.  050/30 04 79 

Praktische informatie Een dag met Job 

De Brugse oecumenische werkgroep  
Samen rond de Bijbel nodigt je graag uit voor 
‘een dag met Job’.  
 
De man Job kennen we allemaal wel zo’n 
beetje, maar kennen we ook het  
Bijbelboek dat op zijn naam staat? 
 
Het is een ongemeen boeiend boek, met ac-
tuele vragen die mensen van alle tijden be-
zighouden: waarom is er zoveel lijden in de 
wereld, wat met het kwaad, en wat  
gebeurt er met mij als een zwaar lijden mij-
zelf treft? Hoe ga ik daarmee om? 
 
We bieden je een boeiende dag met  
werkwinkels, meditatieve momenten en fijne 
ontmoetingen. 
 
Bekijk het programma in deze folder en 
schrijf je in, liefst vóór 15 april. 
 
Bij inschrijving graag de twee nummers  ver-
melden van de gekozen werkwinkels. 
 
Er is mogelijkheid tot lunchen in de Bistro 
(ter plaatse te betalen) of je kunt je eigen 
lunchpakket en drinken meebrengen. 
 
Deze dag zal worden georganiseerd volgens 
de dan geldende corona maatregelen. 
 
Hartelijk welkom! 

Uitnodiging 

Bijbeldag Brugge 



Een initiatief van de 
oecumenische werkgroep 
‘Samen rond de Bijbel’ 

RK-KERK DECANAAT BRUGGE 
parochieassistent: Hans Schilders 

050/33 68 41 
 hans.schilders@kerkinbrugge.be 

 

pr. Paul Coucke (St. Andries) 
050/38 71 12 

 coucke.paul@telenet.be 
 

www.kerkinbrugge.be 
 

VERENIGDE PROTESTANTSE KERK 
Keersstraat 1, 8000 BRUGGE 

ds. Jannica de Prenter 
050/35 50 84 

 j.a.deprenter@gmail.com 
 

www.protestantsekerkbrugge.be 
 

PINKSTERGEMEENSCHAP DE KRUISPOORT 
Christelijk Ontmoetingscentrum Tabor 
Dampoortstraat 168, 8310 Sint-Kruis 

dhr. André De Winne 
0487/79 99 26 

 bruggeling@ymail.com 
 

www.dekruispoort.be 
 

ADVENTKERK BRUGGE 
Frèren Fonteinstraat 9, 8000 BRUGGE 

mevr. Nadine Van Parys 
0498/08 33 76 

 ramses.feniks@gmail.com 
 

www.advbru.be 
 

BIJBELDIENST BISDOM BRUGGE 
Bijbelhuis Zevenkerken 

dhr. Jean Bastiaens 
050/30 04 79 

 jean.bastiaens@bijbelhuiszevenkerken.be 
 

www.bijbelhuiszevenkerken.be 

Tijdens deze Bijbeldag kun je kiezen uit vijf werkwinkels. 
Hierin komt telkens een ander aspect uit het boek Job aan bod. 

(3) JOB en JEZUS 
Jean Bastiaens 

 
In het Johannesevangelie stellen farizese  
leiders aan Jezus de vraag hoe het komt 
dat een man al heel zijn leven blind is:  
‘Heeft hijzelf gezondigd, of hebben zijn  
ouders gezondigd?’  
Jezus wijst de vraag af.  
 
In deze werkwinkel proberen we te ont-
dekken hoe Jezus aankijkt tegen ziekte 
en lijden en hoe hij omgaat met de 
schuldvraag.  

(1) Psychisch lijden in Job 
Jannica de Prenter 

 
Naast lichamelijk lijden bestaat er zoiets 
als ondragelijk psychisch lijden.  
Mensen lijden ook aan zinloosheid of lijden 
aan verlies van zin en perspectief.  
Juist het psychisch lijden komt in het boek 
sprekend naar voren in poëtische beeldtaal.  
Het is taal die aangrijpt en soms gruwelijk 
dichtbij komt.  
 
In deze werkwinkel verkennen we drie  
vormen van psychisch lijden in Job 3-31. 
- Lijden aan het leven / opgesloten zijn. 
- Lijden als het verlies van hoop. 
- Lijden als de afwezigheid van erkenning. 

(2) Een zoektocht naar zingeving  
wanneer het kwaad je treft 

Johan Delameillieure 
 
Nadenken over mens, geloof... en God. 
Het boek Job gaat minder over de zin van 
het lijden dan wel over de vraag hoe je als 
mens en als gelovige (weer) zin kunt geven 
aan het leven, ook wanneer onheil je treft 
als een mokerslag.  
 
De onfortuinlijke Job doorloopt verschillen-
de stadia in zijn zoektocht, wat voor velen 
heel herkenbaar is. 
De evolutie van Jobs godsbeeld leidt tot het 
(her)vinden van innerlijke rust. 

(4) Etty Hillesum 
Stany d’Ydewalle en Maria Ghyoot 

 
Hoe beleeft Etty Hillesum haar relatie 
met God midden in de helse situatie 
waarin ze terecht komt?  
We duiken in enkele sterke teksten van  
Etty  Hillesum. 

(5) Crea-atelier Hebreeuwse woorden 
Annick De Wispelaere en Nadine Van Parys 
 
Vriend - zegen - spreken: drie Hebreeuwse 
woorden die een belangrijke rol spelen in 
het boek Job.  
Nadine geeft een korte duiding vanuit het 
Hebreeuws. 
Daarna begeleidt Annick je om zelf een 
kunstwerkje te maken met deze woorden. 

http://www.protestantsekerkbrugge.be
http://www.dekruispoort.be
mailto:johdelam@gmail.com
http://www.bijbelhuiszevenkerken.be

