
De internationale school 
voor bedieningen

Internationale school voor bedieningen
Een leerplan met wereldwijde invloed

Leer via de grootste 
Multi media bijbelschool!

Welkom bij Isom

De mogelijkheid om duizenden leiders over 
de gehele wereld via multimedia te kunnen 
trainen is geweldig. Wij ondersteunen deze 
wereldwijde visie.
Joyce Meyer

Ik geloof dat deze visie voor de Internationale 
school voor bedieningen van God uit gaat. Het 
zal Gods volk wereldwijd inspireren en ze als 
nooit te voren in beweging gaan zetten.
Reinhard Bonnke

Mijn hart doet zeer als ik zie dat mensen in 
afgelegen gebieden de mogelijkheid tot ge-
kwalificeerde leiderschap opleidingen  moeten 
missen. Ik geloof dat God de Internationale 
school voor bedieningen heeft opgericht om 
aan deze grote nood, het ontwikkelen van 
bekwame leiders,  te voldoen. Dit is een van de 
meest strategische mogelijkheden in de heden-
daagse bediening.
Dr. Dick Eastman

Mensen worden veranderd als zij Gods woord 
gaan bestuderen en wanneer het Woord in 
hen komt. Het is het enige wat zorgt voor 
langdurige resultaten en veranderende levens.  
ISOM is duizenden aan het voorbereiden om 
het Woord te verspreiden … en vruchten zullen 
voortkomen. Ik ben opgewonden om hiervan 
deel uit te mogen maken.
Marilyn Hickey

Leid werkers voor het Koninkrijk 
op in vele talen!

1  Albanees  9   Italiaans 
2  Amhaars 10  Koreaans
3  Arabisch 11  Pools
4  Engels 12  Roemeens
5  Duits 13  Russisch
6  Fars 14  Spaans
7  Frans 15  Tagalog
8  Hebreeuws 16  Turks

17 Vietnamees

www.isom.com.de

Prijs per student/
semester € 80,00

Bestel het pakket 
voor het eerste 
semester voor € 
200,– Het bevat: 
DVD Cursus, twee 
werkboeken voor 
de student, een 
handboek voor de 
onderwijzer

ISOM Bijbelschool
De gehele 

gemeente trainen
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Christus voor Europa 
ISOM Bijbelschool 
Aaltenseweg 11
NL-7021 HR   Zelhem

www.isom.com.de (English)        www.isddbibelschule.de

Tel:  +33 (0)314-62 72 00
Fax: +33 (0)314-62 72 99
gerhard@betteld.nl

Er zijn over de wereld een heleboel bijbelscho-
len met als doel om mensen te voorzien van 
goed onderwijs. Hiermee is het de bedoeling 
dat mensen groeien in geloof, toewijding, 
karakter en visie. Het is geweldig om te zien 

dat mensen in hun bestemming komen en dat ze ambassadeurs van 
Christus worden op de manier en op de plek waar God ze bedoelt. 

Het is fantastisch om jonge mensen te trainen die nog een heel 
leven voor zich hebben, maar de kerk beschikt ook over goud in de 
ervaren mensen die al wat verder op weg zijn. Het overgrote deel 
van de gemeente gaat nooit naar een bijbelschool, maar hebben 
wel een verlangen om wekelijks bij elkaar te komen voor verdieping. 

Deze Isom training biedt u materiaal aan waardoor de hele geme-
ente kan deelnemen aan een bijbelschool. Het is Gods bedoeling 
dat iedereen in vuur vlam staat voor Gods koninkrijk en dat de hele 
kerk massaal opstaat. Isom kan hierbij helpen met wereldwijd hele 
goede leraren. De Global Mission School Europe in Zelhem zal mo-
dules produceren ten bate van de bachelor module. Hier ontstaat 
een mooie samenwerking. U bent van harte welkom bij de Isom ! 

Met vriendelijke groet, 

Gerhard Hobelman
www.betteld.nl
www.isom.com.de 
Tel: +49-33398-918771 (European Office / English or German!) 



De ISOM Bijbel School, met meer 
dan 250.000 studenten in 142 
landen, is de grootste multimediale 
Bijbel school ter wereld. Het 
lesprogramma van ISOM bestaat 

uit vijf basis semesters en meer dan 10 Bachelor modules, gedoceerd 
door meer dan 70 christelijke onderwijzers en leiders. Elk semester 
zijn er DVD lessen, werkboeken voor elke student, groep studies en 
huiswerk opdrachten. De leraren van het ISOM leerplan zijn allemaal 
zeer onderlegd met hun specifieke onderwerpen en veel van hen 
zijn bekend door hun internationale bedieningen. De training is zo 
ontworpen dat het uitermate praktisch en relevant is in het dagelijkse 
leven. De theologie van het programma is degelijk en is wereldwijd in 
de dagelijkse praktijk getest.

De ISOM Bijbel school is ontwikkeld met de gedachte om die 
christenen te trainen die geen full time Bijbel school kunnen 
bezoeken. Normaal gesproken behelst die groep 95% van de 
gelovigen in de plaatselijke gemeenten. Sinds 1998 zijn duizenden 
studenten in Duits sprekende landen opgeleid en hebben ze een 
ISOM diploma ontvangen. Door de kracht van het multimedia format, 
kunnen ISOM Bijbelscholen gedurende het gehele jaar starten in de 
kerken of in de huizen van de mensen.   Al meer dan 15.000 kerken 
over de hele wereld zijn gestart met een ISOM Bijbelschool en dit laat 
zien hoe makkelijk het is om dit te implementeren.

De belangrijkste doelen van de ISOM Bijbel school zijn:

1. Om kerken trainingslocaties te laten worden om aan alle gelovigen 
bedieningsvaardigheden te trainen

2. Om christenen te helpen om meer volwassenen discipelen van 
Christus te worden.

We stellen het zeer op prijs om u gedetailleerde informatie te geven 
over het starten van een ISOM Bijbel school in uw kerk. We adviseren 
u om onze trainingscatalogus en het pakket van het eerste semester 
te bestellen voor € 200,00. Dit pakket bevat de DVD cursussen, twee 
werkboeken en onze gids voor leiders hoe u uw locale kerk kunt 
omvormen tot een trainingscentrum.  Met dit pakket kunt u de school 
effectief introduceren in uw kerk!

Als u nog meer vragen heeft kunt u ons bellen: 033 3998-918771

Veel zegen,

Markus und Suni Rapp
Christus für Europa

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoon

eMail

Semester 1 (32 Lessen)

A1  Fundamenten van het geloof
 (6 Lessen) Bayless Conley

A2 Bovennatuurlijk leven en 
genezing
(10 Lessen) Dr. A.L. Gill

A3 Nieuw testamentisch 
onderzoek(10 Lessen) Dr. John 
Amstutz 

A4 Lofprijs en aanbidding 
(5 Lessen) LaMar Boschman

A5 Vrees van de Heer 
(1 Less) John Bevere

Semester 2 (32 Lessen)

B1 Kracht van gebed 
(5 Lessen) Dr. Dick Eastman

B2 Ondersteuningsbediening 
(5 Lessen) Buddy Bell

B3 Oud testatmentisch onderzoek 
(10 Lessen) 
Christopher Gornold-Smith

B4 Kern van het evangelie 
(5 Lessen) Terry Law

B5 Jezus onze genezer vandaag 
(5 Lessen) Bayless Conley

B6 Leven door geloof 
(2 Lessen) Bill Winston

Semester 3 (32 Lessen)

C1 Mobilisatie voor 
vermenigvuldiging 
(1 Less) Berin Gilfillan 

C2 Kerk-gecentreerde scholing 
(3 Lessen) Dr. Stan DeKoven 

C3 Cel groepen en het principe van 
de 12 
(5 Lessen) Larry Stockstill

C4 Evangelisatie van kracht 
(5 Lessen) Reinhard Bonnke 

C5 Integriteit van leiders 
(2 Lessen) Jack Hayford

C6 Visie van leiders 
(5 Lessen) Dr. David Shibley

C7 Kerk planten 
(5 Lessen) Dr. Jim Feeney

C8 Geleid worden door de Geest 
(5 Lessen) Bayless Conley

C9 Houder van beloften 
(1 Less) Dr. Ed Cole

Semester 4 (32 Lessen)

D1 Woestijn mentaliteit 
(7 Lessen) Joyce Meyer

D2 Ontwikkelen van leiders 
(5 Lessen) Brian Houston

D3 Vezoenings bediening 
(1 Less) Bill Hornsby

D4 Persoonlijke evangelisatie 
(4 Lessen) Dr. R.A. Bernard

D5 Geestelijke oorlogsvoering 
(5 Lessen) Ray Comfort

D6 D6 Autoriteit en 
vergevensgezindheid 
(5 Lessen) Dean Sherman 

D7 Geestelijke doorbraak 
(2 Lessen) John Bevere

D8 Leiders van cel groepen 
(3 Lessen) Marilyn Hickey

Semester 5 (32 Lessen)

E1 Verbonden met Christus 
(7 Lessen) Dr. T.L. Osborne

E2 Leven door te geven 
(5 Lessen) Wayne Myers

E3 Oudsten volgens de Bijbel 
(5 Lessen) Dick Benjamin

E4 Een nieuwe generatie bereiken 
(7 Lessen) Willie George

E5 Bediening van kinderen 
(4 Lessen) Jim Wideman

E6 Bediening van jeugd 
(4 Lessen) Blaine Bartel

Modul 1 (32 Lessen)

F1 De zondige natuur overwinnen 
(1 Less) Berin Gilfillan

F2 Het hart van de bediening 
(2 Lessen) John Bevere

F3 Vernieuwd worden zoals de 
arenden 
(2 Lessen) Dr. Burns

F4 Gemeenschap & geslachten 
(4 Lessen) Dr. Bilezikian

F5 Dynamisch prediken 
(5 Lessen) Brick Cliff

F6 Profetische fundamenten 
(10 Lessen)

 Keith und Jeremy Hazell
F7 Praktische wijsheid om te dienen 

(4 Lessen) Dr. Vargis
F8 Gods stem verstaan 

(4 Lessen) Dr. Virkler

Leerplan van de ISOM Bijbel schoolIntroductie

Zend mij a.u.b. het volgende:
ISOM Training catalogus   Aantal:  ______
ISOM Flyers  Aantal:  ______
Kerk pakket, semester 1 voor  € 200,–

Christus voor Europa
ISOM Bijbelschool, Aaltenseweg 11, NL-7021 HR   Zelhem 
Tel:  +33 (0)314-62 72 00                                                        
eMail: gerhard@betteld.nl                                              
European office call: +49-33398-918771

www.christusfuereuropa.de

De ISDD bijbelschool is een 
trainingsbediening van „Christus für Europa“.

1   Drie dimensionale training
a) Bijbelse kennis, b) karakter, c) bediening

2  Trainingsprogramma voor de lokale kerk

3  Kosten bewust: slechts € 80,00 per student/
per semester

4  Meer dan 70 christelijke onderwijzers en leiders

5  Praktische training met begeleide structuren

6  Bachelor programma met meer dan 10 modules

DVD

Voordelen van de school

Bestel formulier


