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Der går en rød tråd gennem hele Bibelen.
Dette kursus hjælper dig til at få et bedre overblik over Bibelen og til at se
den dybere sammenhæng mellem alle de mange bøger, Bibelen består af.
Hjælper dig til at se, at Gud helt fra begyndelsen har en ganske bestemt
plan med vi mennesker. En plan, der giver mulighed for frelse og evigt liv.
Planen, -ja det er Jesus Kristus! Se mere på bagsiden.
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Bibelen
Bibelen er verdens mest udbredte bog.
Den er basis for kristendommen og har
haft afgørende indflydelse på den vestlige
kultur. Bibelen består af 66 forskellige
bøger, der er skrevet over en periode på
flere tusind år. Der er spændende
beretninger, lovbøger, kærlighedsdigte,
teologisk undervisning, fremtidsprofetier
og meget mere.
Bibelen forstår sig selv som en bog, der er
skrevet af Gud gennem mennesker.
Derfor er den Guds budskab til os.
Sammenhæng og overblik
Det er ikke så let at finde rundt i alle disse
forskellige bøger.
Kurset ”Den røde tråd” tilbyder et
overblik over hele Bibelen. Vi begynder på
første side med verdens skabelse og
slutter på sidste side med skabelsen af
den nye verden. Både helt nye og mere
erfarne bibellæsere fortæller, at kurset

har givet dem et overblik, som hjælper til
at se den dybe sammenhæng, der er i
hele Bibelen.
Kristus
Kurset kan naturligvis ikke gå i detaljer
med hele Bibelen. Hovedvægten ligger
der, hvor Bibelen selv har fokus: På den
plan, som Gud har været i gang med siden
skabelsen. En plan, der giver mulighed for
frelse og evigt liv!
Den helt centrale person i denne plan er
Jesus Kristus. Kurset viser, hvordan han
omtales overalt i hele Bibelen.
Den røde tråd
Hvorfor lige en rød tråd? Fordi det er
Guds kærlighed, der går gennem hele
Bibelen.
Kurset
indeholder
god
undervisning i Bibelen, dens bøger og
sammenhæng. Kurset indeholder også
mulighed for at reflektere over, at ifølge
Bibelen elsker Gud også netop dig.

Bibelen
Bibelen er verdens mest udbredte bog.
Den er basis for kristendommen og har
haft afgørende indflydelse på den vestlige
kultur. Bibelen består af 66 forskellige
bøger, der er skrevet over en periode på
flere tusind år. Der er spændende
beretninger, lovbøger, kærlighedsdigte,
teologisk undervisning, fremtidsprofetier
og meget mere.
Bibelen forstår sig selv som en bog, der er
skrevet af Gud gennem mennesker.
Derfor er den Guds budskab til os.
Sammenhæng og overblik
Det er ikke så let at finde rundt i alle disse
forskellige bøger.
Kurset ”Den røde tråd” tilbyder et
overblik over hele Bibelen. Vi begynder på
første side med verdens skabelse og
slutter på sidste side med skabelsen af
den nye verden. Både helt nye og mere
erfarne bibellæsere fortæller, at kurset

har givet dem et overblik, som hjælper til
at se den dybe sammenhæng, der er i
hele Bibelen.
Kristus
Kurset kan naturligvis ikke gå i detaljer
med hele Bibelen. Hovedvægten ligger
der, hvor Bibelen selv har fokus: På den
plan, som Gud har været i gang med siden
skabelsen. En plan, der giver mulighed for
frelse og evigt liv!
Den helt centrale person i denne plan er
Jesus Kristus. Kurset viser, hvordan han
omtales overalt i hele Bibelen.
Den røde tråd
Hvorfor lige en rød tråd? Fordi det er
Guds kærlighed, der går gennem hele
Bibelen.
Kurset
indeholder
god
undervisning i Bibelen, dens bøger og
sammenhæng. Kurset indeholder også
mulighed for at reflektere over, at ifølge
Bibelen elsker Gud også netop dig.

Kurset ”Den Røde Tråd” afholdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6
over 10 tirsdage fra kl. 17,00 – 19,00:
1. 26. marts Indledning – kristendommens fundament
2. 2. april
I begyndelsen – skabte Gud
3. 9. april
Guds folk bliver til
4. 16. april Fra Moses…
5. 23. april Israel
6. 30. april Profeterne
7. 7. maj
De poetiske bøger
8. 14. maj Jesus – vor frelser
9. 21. maj De første kristne
10. 28. maj De sidste tider
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