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BibelFokus er:
• Undervisning, der stiller skarpt på: Bibelen – Israel – Jesu genkomst
• Bibelkursus med vægt på koncentreret og dybdegående undervisning
• En kursusdag i Århus og en uges kursus i Israel
• Nyt kursustilbud hvert år

BibelFokus er et nyt kursustilbud med

holdet som helhed. Derfor består hvert

koncentreret undervisning, hvor vi læg-

BibelFokus af to dele: et ugekursus i Is-

ger vægt på: mulighed for fordybelse, tid

rael og en kursusdag med introduceren-

til detaljer og hjælp til indsigt i spænden-

de undervisning i Danmark et par måne-

de tekster og emner i Bibelens verden.

der inden kurset i Israel.

Det er tænkt som en slags videreuddannelse for bibellæsere, der gerne vil for-

Der er planlagt et BibelFokus-kursus om

dybe sig.

året (foreløbigt i 2021-2023). Kurserne er
uafhængige af hinanden, og man kan frit

På hvert kursus sætter vi fokus på et

vælge at deltage i et eller flere af dem.

centralt emne og bestræber os på, at

Med Davids bøn i Salme 25, »vis mig dine

programmet som helhed understøtter

veje, Herre, lær mig dine stier!«, vil vi ret-

emnet bedst muligt. Til hvert kursus ud-

te blikket mod Guds løfter, planer og vilje

arbejdes en kursusmappe med forskel-

for Israel, for verden og for os selv per-

ligt skriftligt materiale til deltagerne.

sonligt.
Giv dig selv muligheden for at få et dybe-

2

Vi tror, at deltagernes forberedelse for-

re indblik i Bibelens verden – tag med på

øger udbyttet for både den enkelte og

BibelFokus.

Hvem retter
BibelFokus sig mod?
• Dig, der ønsker at komme lidt dybere ind i Bibelens verden
• Dig, der brænder for koncentreret, systematisk undervisning
• Dig, der gerne vil kombinere skolebænken med on location-oplevelser i Israel

Hvad giver
BibelFokus dig?
• Inspirerende og koncentreret undervisning
• En kursusmappe med skriftligt materiale, du kan tage med hjem
• Mulighed for over nogle år at sammenstykke en lille efteruddannelse i
bibelske emner
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BibelFokus

2021

KURSUSDAG 27. februar i Stjernen, Århus
UGEKURSUS 16.-23. maj i Det Danske Hus i Poriya
UNDERVISER Ole Andersen
KURSUSLEDER Morten Nielsen
PRIS 5.900 kr. ekskl. rejse og forsikring

Kurset har tre mål:
yyStyrke bibelglæden
yyGive ny viden om Bibelens baggrund
yyHjælpe til at få endnu større udbytte af bibellæsningen
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Fokus

Nye opdagelser – ny bibelglæde
Kursets indhold
Undervisningen vil omfatte fire temaer, og under hvert tema vil vi forsøge at
grave lidt dybere, end vi ofte gør.

Tema 1:

BIBELEN – GUDS ORD
Bibelen som Guds åbenbaring
Det Nye Testamentes syn på Det Gamle Testamente
Bibelens troværdighed

Tema 2:

DET GAMLE TESTAMENTES ISRAELITISKE BAGGRUND
Geografien som redskab i bibellæsningen
Opdagelser i Det Gamle Testamentes baggrund: historien, kulturen, vejret mv.

Tema 3:

DET NYE TESTAMENTES JØDISKE BAGGRUND
De tre »bølger« i Israel på Jesu tid
Synagogen og templet – en skatkiste for bibellæseren
Jødiske retninger giver store overraskelser
Hverdagsliv på Jesu tid

Tema 4:

REDSKABER TIL STØRRE UDBYTTE
AF BIBELLÆSNINGEN
Græske cirkler og hebraiske linjer
Hjælp til at opdage tekstens nøgler
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BibelFokus

2022

KURSUSDAG 26. februar i Stjernen, Århus
UGEKURSUS 16.-23. maj i Det Danske Hus i Poriya
UNDERVISER Hakon Christensen
KURSUSLEDER Ellen Hessellund Mikkelsen
PRIS 6.000 kr. ekskl. rejse og forsikring

Kurset har tre mål:
yyStyrke bibelglæden
yyGive ny viden om Israels land og Israels folk før, nu
og i fremtiden
yyHjælpe til større forståelse af Israel og større kærlighed
til Israel
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Fokus

Nye opdagelser i Israels fortid,
nutid og fremtid
Kursets indhold
Undervisningen vil omfatte fem temaer, og under hvert tema vil vi forsøge at grave
lidt dybere, end vi ofte gør.

Tema 1:

ISRAEL – GUDS FOLK
Israel – udvalgt til at være Guds redskab
Frelseshistorien – og Israels rolle i den

Tema 2:

PÅ OPDAGELSE I ISRAELS HISTORIE
Fra Moses til Ezra
Fra Døberen til templets ødelæggelse
Jødernes og Israels dramatiske historie frem til i dag

Tema 3:

KIRKEN OG ISRAEL
Den ulykkelige historie om antisemitisme
Kirkens syn på Israel
Israel – en opgave for os kristne

Tema 4:

PROFETIERNE OM ISRAELS FREMTID
Profetierne om hjemkomst og frugtbarhed
Profetierne om vækkelse og tro på Messias

Tema 5:

MESSIANSKE JØDER
Den fantastiske historie om vor tid
Hvad sker der blandt messianske jøder lige nu?
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BibelFokus

2023

KURSUSDAG 25. februar i Stjernen, Århus
UGEKURSUS 30. april – 7. maj i Det Danske Hus i Poriya
UNDERVISER Morten Vartdal
KURSUSLEDER Torben Mathiesen
PRIS 6.100 kr. ekskl. rejse og forsikring

Kurset har tre mål:
yyStyrke bibelglæden
yyGive ny indsigt i Bibelens tale om de sidste tider,
Jesu genkomst og den nye jord
yyHjælpe til at leve med håb og forventning
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Fokus

På opdagelse i fremtiden
Kursets indhold
Undervisningen vil omfatte fire temaer, og under hvert tema vil vi forsøge at grave lidt
dybere, end vi ofte gør.

Tema 1:

FREMTIDEN – DERFOR ER DEN VIGTIG
Fremtiden – frelseshistoriens fantastiske mål
Hvorfor taler Bibelen så meget om fremtiden?

Tema 2:

PÅ OPDAGELSE I DE SIDSTE TIDER OG JESU GENKOMST
De sidste tiders tegn
Israel i vor tid som tegn
Jesu genkomst
Kødets opstandelse
Tusindårsriget

Tema 3:

EVIGHEDEN PÅ DEN NYE JORD
Guds forløsende dom over verden
Hvad siger Bibelen om livet på den nye jord?

Tema 4:

JESU GENKOMST OG OS
Opmuntring til et helligt liv
Opmuntring til mission
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Generelt
om kurserne

• Tilmeldingen til det første kursus åbner: 8. september 2020 kl. 9.00 på
www.ordetogisrael.dk.
• Kurserne gennemføres kun ved min. 10 deltagere.
• Når kurserne er fyldt op, oprettes en venteliste.
• Pris for kursus: Se hvert enkelt kursus.
• Prisen inkluderer logi og forplejning.
• Ved tilmelding opkræves et depositum på 1000 kr.
• Flybillet, transport mellem lufthavn og Det Danske Hus samt forsikring
er ikke inkluderet i prisen.
• Det endelige dagsprogram for de enkelte kurser sendes til kursusdeltagerne.
• Hver dag holdes morgen- og aftenandagt. På kurserne medvirker som
oftest også lokale gæster.
• Kurserne afvikles i Det Danske Hus i Poriya i Galilæa. Man indkvarteres
på dobbeltværelser. To værelser deles om toilet og bad. Der er sengetøj og sengelinned samt håndklæder i Det Danske Hus, så man skal
ikke selv medbringe dette.
• Der er ikke mulighed for enkeltværelser.
• Frivilligt køkkenpersonale sørger for, at der hver dag serveres god mad.
• Man er selv ansvarlig for at holde rent på værelset samt rengøring af
fælles bad og toilet mv. Derudover hjælper man til med generel oprydning, evt. anretning af mad samt afrydning efter måltider mv.
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FORSIKRING: Deltagere anbefales at tegne syge-afbestillingsforsikring, der dækker afbestilling af kurset i Israel i forbindelse med sygdom. Man anbefales at tjekke egen forsikring for evt. dækning først.
(Bemærk, at det ikke er nok at tegne en syge-afbestillingsforsikring på
flybilletten, hvis man også ønsker beløbet for kurset refunderet i tilfælde af sygdom.)
REJSEN: Kursusdeltagerne står selv for rejsen til Israel og transport til
Det Danske Hus.
Men: Felix Rejser kan tilbyde fælles flyrejse til og fra Israel samt
bustransport til og fra Det Danske Hus. Flybillet og bus afregnes direkte med Felix Rejser. Der skal være min. 10, der ønsker fællesrejse med
Felix Rejser, for at den kan arrangeres. Efter tilmelding gives tilsagn om,
hvorvidt man ønsker at være med på fællesrejsen.
TRANSPORTEN I ISRAEL UNDER KURSET: Foregår i bus og/eller i lejede biler, der føres af frivillige blandt deltagerne.
MERE INFORMATION OG TILMELDING: www.ordetogisrael.dk
Alle deltagere skal udfylde en formular med angivelse af nærmeste
pårørende. Den findes på hjemmesiden.
BEMÆRK:
Der tages forbehold for prisændringer, f.eks. ved større kursændring
eller prisstigninger.
Hvis Udenrigsministeriet på udrejsetidspunktet direkte fraråder rejser
til Israel, tilbagebetales det indbetalte beløb for deltagelse i
Ordet og Israels aktivitet i Israel. Dog ikke depositum.
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VISIONEN

over Genesaret Sø giver en fantastisk udsigt.

Israel giver mulighed for udforskning af Bi-

Mod øst og sydøst ligger søen og Jordanda-

belen som intet andet sted på jorden. Derfor

len. Mod vest ligger Yavne’el-dalen og Tabor

er området ved Genesaret Sø det helt op-

bjerg.

lagte sted at placere et dansk hus, der skal

Det Danske Hus består af to bygninger i to

bruges til bibelundervisning.

etager. I alt 718 kvadratmeter.

Visionen er, at huset skal bruges til bibelun-

Mod øst med udsigt over søen ligger elev-

dervisning for danskere på kortere eller

fløjen med ni dobbeltværelser, fire bade-

længere ophold i Israel; at der her ved Ge-

værelser, køkken, spisestue og dagligstue.

nesaret Sø skal gives mulighed for at udfor-

På første sal er der desuden en meget stor

ske Bibelen i Bibelens land.

terrasse ud mod søen og Jordandalen.

Bygningerne danner ramme for Discipelsko-

Mod vest ligger undervisningsfløjen. Ud

len, minibibelskoler og bibelkurser for alle,

over et moderne indrettet undervisningslo-

der gerne vil lære Bibelen og Bibelens land

kale er der her tre værelser til volontører og

bedre at kende.

undervisere og en lejlighed til lederparret.
Fra de store altaner er der en enestående
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RAMMERNE

udsigt til solnedgangen bag Tabor bjerg.

Det Danske Hus er bygget på en 2.800 kva-

Det Danske Hus er ejet og drevet af Ordet

dratmeter stor grund i landsbyen Poriya.

og Israel. Det blev indviet og taget i brug i

Grundens placering på skrænten 320 meter

januar 2013.

