
Tilmelding og deltagelse 
Kort før kursusdatoen modtager du et Zoom-link 
til det/de kurser du har tilmeldt dig. Hvis der også 
bliver en fysisk udgave, får du besked om det.  

 

Jeg tilmelder mig:   Fysisk hvis muligt 

   Israel 1: (20.+27. januar kl. 20.00) 

  Bibelen Verden 1: (3. + 10. februar) 

  Islam 1: (17. februar + 3. marts) 
 

Navn: ______________________________  

 

E-mail:  _____________________________ 
 

Forslag til næste sæson bliver afgørende for hvilke 
moduler der oprettes.  
Du får nærmere besked om dette. 

Jeg foreslår (til næste sæson): 
Du må gerne markere mere end et kursus,  

Brug tal til at markere: ’1’ betyder din førsteprioritet. 

  AlphaKursus 

  Kristendommens Grundpiller 

  Efeserbrevet 

  Muslimer og Kristne 2 

  Guds plan for Israel 2 

  Bibelens Verden 2 
 

 

 

 

 

Kontakt: 

Jacobskirken 
Thorsgade 40 

5000 Odense C 
 

Tlf: 93 848 777 

info@jacobskirken.dk 
 

 

 

Om at bruge Zoom 
Zoom er en populær møde-app som også bruges 
til undervisning, via computer, tablet og 

smartphone. Du vil 
kunne se både 
underviseren og 
de øvrige 

deltagere. Du kan 
også selv aktivt 

deltage i samtalen og 
få svar på spørgsmål. 
Det kræver at du har internetadgang og en 
e-mail. Du modtager forud for hver kursusaften 
et link og en kode. - Det eneste du behøver at 
gøre, er at klikke på linket og skrive den tilsendte 
kode. 
 

 
 

 

 

Kursusplan for 1. kvartal 2020 
Introkurser til 3 spændende emner 

 

 

 

 

-Israel i Guds evige plan- 
-Find rundt i Bibelens Verden- 

-Kristne møder Islam- 
 

 

 

 

 

Tilmelding på blanket eller via e-mail: 
simon@stochholm.dk 



 

For Bibel- & Israel-nørder 
Israel og Kirken i følge Daniels Bog og Johannes 
Åbenbaring. 
Er en jøde fortabt hvis han ikke tror på Jesus? 
Har Israel forspildt sin chance som Guds folk? 
Er den kristne menighed blevet Guds 
ejendomsfolk i stedet for Israel? 
Hvilken rolle har Israel i endetiden? 

Målet med dette kursus er 
at give en bibelsk 
forståelse af Israel.  

Tommy Rasmussen har 
været Israel-nørd i mange 
år. Han vil tage dig med på 
en interessant rundtur i 
Bibelens profetiske udsagn 
om Israel.  

Måske slutter kurset med 
en studierejse til Jerusalem? Det er delvis op til 
dig. 

 
 

 

 

 

Zoom-bibelskole 
- dit trosværksted 

 

Kristne møder Islam 
”Det din religionslærer ikke fortalte dig, og din 
præst ikke vidste” 
Du har måske hørt islam omtalt som fredens 
religion, og hende den muslimske sygeplejerske du 
har som nabo hilser altid så pænt, når I mødes ved 
postkassen. Men samtidig ser du gang på gang i 
medierne, at muslimer brænder flag i vrede over 
tegninger, og at der udføres terrorangreb i Islams 
navn. Hvad går det ud på? Hvem har ret? Hvilken 
udgave af islam er den rigtige? Og hvordan kan vi 
vide, hvad der er den rigtige fortolkning af islam? 
Dette og meget mere vil du være meget klogere på 
efter deltagelse i denne kursusrække.? 

Simon Stochholm har 
sat sig grundigt ind i 
ikke bare Koranen, men 
også de skrifter som 
muslimer bruger til at 
supplere og fortolke 
Koranen. 

 

Første modul vil kigge på: 
Hvorfor bør kristne beskæftige sig med islam? 
Hvad er islams grundlæggende verdenssyn? 
Hvilke tekster tror muslimerne på? 
Er islam den hurtigst voksende religion i verden? 
Tror Kristne og muslimer på den samme gud? 
Hvad er hovedforskellene på kristendom og 
islam? 

Målet med kurset er ikke at blive ’antimuslim’, 
men at forstå hvor vildledelsen ligger og derfor 
bedre kunne hjælpe dem til at finde den Jesus, 
som Koranen nævner 25 gange, men slet ikke har 
forstået. Vi elsker muslimer, men ønsker at 
udfordre Islam, fordi vi har et langt bedre 
alternativ. 

 

Redskabskurser 
Dvs. kurser der giver baggrund for at få en 
bredere forståelse af Bibelens tekster og 
budskab. 

5 Tema-lektioner. 
1: Bibelens geografi: Lokaliteter, hvad skete 
der? 
2: Beretningernes samtidshistorie 
3: Bibelen: Tilblivelse & dens Kronologi 
4: Templet, boliger og kulturtræk 
5: Bibelens hovedpersoner: Top 10 + 60 mere 
 
Hvor ligger Antiokia? Hvor meget er en talent? 
Hvorfor fejrede jøderne pinse? Hvem var 
evangelisten Markus? Hvordan blev Bibelen til? 
Hvorfor kommer bøgerne ikke i kronologisk 
orden? Var både Noa og Abraham fra Irak? 
 
Målet med modul 1 er at få styr på de 
geografiske stednavne og at sammenkæde dem 
med begivenhederne der skete netop der.   
Det vil give dig en rumlig oplevelse af Bibelens 
beretninger, blandt meget andet. i forbindelse 
med væksten i den Nytestamentlige menighed.  


