Sted
Fredag og lørdag i LMs missionshus
Østergade 5, Åkirkeby
Søndag i Åkirkebyhallerne, Hal B

Børnetræf
Ved mødet søndag kl. 16.00 er der børnetræf
for de 4 til 10 årige på Davidskolen.
Børnene afleveres ved indgangen til Hal B
inden mødet og hentes efter mødet på
Davidskolen.

Mad
Der serveres kaffe og brød mellem eftermiddagsmøderne. Kaffen er gratis, men der er
mulighed for at give en gave til at dække udgifterne. Enten kontant eller via MobilePay.
Mellem eftermiddagsmøderne og aftenmødet er der mulighed for at blive i missionshuset, hvor medbragt mad kan nydes.

Optagelser
Alle møderne optages, og det bliver efter bibelkurset muligt at lytte til dem på
LM-Bornholm.dk

BIBELKURSUS
18.- 20. Januar 2019

Ole Andersen

Ole Andersen

Slutspillet om Israel i Guds store plan.
Verdenshistorien kan se kaotisk og til tider
forfærdelig ud. Men Bibelen fortæller, at
Gud er i fuld gang med at gennemføre en
storslået, og fantastisk plan for verden.
I denne plan bruger han ikke mindst Israel.
Mange ting i verden i dag og især i Israel,
tyder på, at slutspillet i Guds plan er i
fuld gang.
Vi skal arbejde med nogle bibeltekster,
der giver et indblik i Guds plan fra begyndelsen til slutspillet, og kulminationen i
den store sejrsfest.
Bibeltimerne bliver holdt af Ole Andersen,
der er generalsekretær i ’Ordet og Israel’
og forfatter til bogen ”Slutspillet om Israel:
Bibelens profetier og verdenshistorien”.
Bogen kan købes under bibelkurset.
Pris: kr. 200,- (256 sider)

Kaldet og sendt af Jesus - om
omvendelse, kald, efterfølgelse
og mission.

Carsten
Skovgaard-Holm

PROGRAM
Fredag d. 18. januar:
Kl. 14.00

Carsten Skovgaard-Holm
Luk. 5,1-11: Fra frygt til fangst

Kl. 16.00

Ole Andersen
1. Mos. 1-12: Menneskets problemer –
Guds handlingsplan

Kl. 19.30

Carsten Skovgaard-Holm
Luk. 5,27-32: En omvendelsesfest

Lørdag d. 19. januar:
Kl. 14.00

Ole Andersen
5. Mos 28-30: Israels problematiske historie –
Guds profetiske overblik

Kl. 16.00

Carsten Skovgaard-Holm
Luk. 9,23-27: Følgeskabet med Jesus

Kl. 19.30

Ole Andersen
Ez. 36,16-32: Planens kerne – Guds navns ære
Sang v/By Grace
- kort pause

Jesus kalder mennesker til tæt fællesskab
med sig. Uanset fortid og baggrund.
I teksterne fra Lukasevangeliet møder vi
mennesker, som reagerer prompte på
kaldet: De følger Jesus. Men det får konsekvenser for dem. Deres liv skifter retning.
Hvad betyder kaldet fra Jesus for os, i
vores liv?
Hvad betyder det at følge efter Jesus i 2019?

Kl. 21.00 (ca.) Ole Andersen
Aktuelt: Israel lige nu – hvad sker der? (30 min.)

Kl. 14.00

Carsten Skovgaard-Holm
Luk. 24,-36-53: Vi er sendt med verdens bedste
budskab
Sang v/Ø - Koret

Bibeltimerne bliver holdt af Carsten
Skovgaard-Holm, der er vicegeneralsekretær i Luthersk mission - og tidligere
afdelingssekretær på Bornholm

Kl. 16.00

Ole Andersen
Åb. 19-21: Verdenshistoriens slutspil – Guds mål
Sang v/Ø - Koret

Kaffe og samling for de unge

Søndag d. 20. januar:

Hornorkesteret spiller til fællessangen i hallen

