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Welkomstwoord

2 WERELD’S GROOTSTE MULTIMEDIA BIJBEL SCHOOL

We zijn verheugd om u de 
meest recente catalogus van 
de ISOM-bijbelschool aan u te 
mogen presenteren. In de afge-
lopen 20 jaar hebben we trai-
ningsprogramma’s ontwikkeld 
zodat Christenen wekelijks kun-
nen worden getraind tot disci-

pelen van Jezus en leiders voor de toekomst, waar men zich ook 
bevindt. Momenteel zijn er diverse Bijbelscholen in Duitsland, 
Zwitserland, Oostenrijk en diverse andere Europese land actief in 
verschillende talen. ISOM is vandaag de dag ‘s werelds grootste 
multimedia Bijbelschool, waarin 350.000 studenten in 155 landen 
in 80 talen worden onderwezen.

De ISOM Bijbelschool bestaat uit 5 semesters en heeft een 
bachelors en masters programma. Alle cursussen worden onder-
wezen door zeer ervaren mannen en vrouwen Gods en zijn 
met professionele apparatuur audiovisueel geregistreerd. Elk 
semester heeft de beschikking over een uitgebreid werkboek, 
waarin studenten hun aantekeningen kunnen maken tijdens de 
video-sessies. Alle cursussen combineren Bijbels onderwijs met 
praktische training voor de bediening.

In deze catalogus vindt u informatie over hoe een ISOM Bijbel-
school te starten in uw kerk, in een kleine groep of vanuit huis. U 
leert de cursussen en leraren van de 5 semesters en 13 te selecte-
ren modules kennen, zodat het zelfs mogelijk is om een bachelors 
of masters graad te behalen. De Bijbelschool is beschikbaar in 
Duits, Engels en 70 andere talen. In de inhoudsopgave kunt u 
overzichtelijk vinden waarnaar u zoekt.

Als u altijd al deel wilde uitmaken van een Bijbel- of discipelschap 
school, maar nog niet de tijd of de mogelijkheid ervoor had, dan 
biedt de ISOM Bijbelschool u de ideale en voordelige mogelijk-
heid om te studeren waar u zich ook bevindt – gezamenlijk of 
alleen. De ISOM Bijbelschool zal voor u een wekelijkse bron van 
kracht en zegen worden die u niet wilt missen.

We kijken ernaar uit u te ondersteunen en uw vragen te beant-
woorden om de Bijbelschool te starten – als Gemeente, kleine 
groep, echtpaar of individu.

We wensen u veel zegen toe tijdens het bestuderen van de cata-
logus. We kijken ernaar uit om van u te horen en te helpen om uw 
eigen Bijbelschool op te starten.

Markus en Suni Rapp
Directie, Christus Christus für Europa e.V.
European O�  ce of the ISOM Bible School
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De Internati-
onal School 
of Ministry 

(ISOM) Bijbelschool is 
opgericht in de jaren 
negentig door de 
Zuid-Afrikaan Dr. Berin 
Gil� llan met de visie 
om christenen op te lei-
den waar zij wonen en 

werken in hun eigen moedertaal – met de 
beste leraren van de wereld.

Om deze visie tot stand te brengen, 
heeft Dr. Berin Gil� llan ervaren, erkende lei-
ders gevraagd om hun belangrijkste bood-
schappen op te nemen in het Engels voor 
de camera als lessen, terwijl dit tegelijkertijd 
vertaald werd naar het Spaans. Dit tweeta-
lige format neemt de hindernissen weg 
zodat de lessen van de ISOM Bijbelschool 
vertaald kunnen worden naar iedere taal 
van deze wereld. Voor ieder semester zijn er 
werkboeken voor de studenten samenge-
steld, deze bevatten de inhoud van iedere 
les met bijbehorende bijbelteksten, huis-
werkopdrachten en vragen die in groeps-
verband behandeld kunnen worden om het 
studeren een extra verdieping te geven.

De kracht van de ISOM Bijbelschool is 
de grote � exibiliteit, omdat het overal en 
op ieder moment geïmplementeerd kan 
worden, met één, twee of twintig studen-
ten. Een andere kracht is dat 95% van alle 
christenen zich de Bijbelschool � nancieel 
kan veroorloven en het op tijd kan afron-
den. De Bijbelschool kost slechts 200 Euro 
per semester voor individuele studenten 
(en koppels) en voor groepen van twee of 
meer studenten slechts 80 Euro per student 
en semester. Iedere week moeten er twee 
lessen bestudeerd worden, dit kost onge-
veer 3-4 uur, hiertoe is iedereen in staat. 

Dr. Berin Gil� llan heeft de visie van de 
ISOM Bijbelschool beschreven in zijn boek 
“Unlocking the Abraham Promise” (Het vrij-
zetten van de belofte van Abraham). De 
visie is om christenen en kerken te leiden 
van toevoeging naar vermenigvuldiging, 

Wat studenten 
zeggen over ISOM

“De ISOM Bijbelschool 
zorgt ervoor dat ik me 
thuis voel in het woord. 
Het vult leegte en heeft 
ervoor gezorgd dat ik 
geestelijk ben gegroeid. 
De Bijbelschool is erg 
goed Het vergt moeite en 
doorzettingsvermogen 
voor iemand die fulltime 
werkt, maar het is het 
waard!”

“Voor mij als huisvrouw en 
moeder zorgt het ervoor 
dat ik kan bijtanken, 
a� eiding krijg van dage-
lijkse bezigheden en kan 
heroriënteren, wat ik niet 
meer wil missen.”

“Voor mij zorgt ISOM voor 
een ware geestelijke 
verrijking en verdieping 
van mijn geloofsleven. 
De goede, simpele 
weergave van context en 
historische achtergrond 
verbreedt mijn horizon. 
Dank u voor de sprekers 
die een stabiele, nederi-
ge en simpele houding 
hebben.”

“Erg goed onderwijs, nieu-
we indrukken, erg gron-
dig en interessant. ISOM 
motiveert mij om een 
weloverwogen discipel 
van Christus te zijn. Ik heb 
nieuwe vreugde ontvan-
gen in het bestuderen 
van Gods woord. Ik heb 
ontdekt dat het woord 
van God een overvloed 
biedt als een oceaan en 
ik kijk ernaar uit om meer 
en meer te herkennen.”

Een Bijbelschool 
Waar U Woont

zoals God beloofd heeft aan Abraham. Dit wordt 
gedaan door discipelen van Jezus en nieuwe lei-
ders te trainen. De ISOM Bijbelschool helpt christe-
nen en kerken om geestelijk te groeien en om hun 
roeping te vervullen. Dit wordt gedaan door:

1.  ledere kerk wordt een trainingscentrum 
     voor bediening.

2.  ledere christen ontvangt gerichte training 
     als discipel van Jezus.

De Bijbelschool is gemakkelijk om mee te star-
ten en het kan gehouden worden in de zalen van 
de kerk of als er sprake is van kleine groepen, kan 
men ook thuis samenkomen. Een goede start is om 
het pakket van Semester 1 voor slechts 200 Euro te 
bestellen in uw taal naar keuze en om de Bijbel-
school te introduceren, bijvoorbeeld op een avond 
of in de ochtend, aan allen die geïnteresseerd zijn. 
Onze ervaring is dat vele christenen uitgekeken 
hebben naar de komst van een Bijbelschool, dus 
ze zijn klaar om studenten te worden van de ISOM 
Bijbelschool.

We zorgen voor onze Bijbelscholen tot aan het 
afstuderen, zodat zij niet aan hun lot overgelaten 
worden. Laat ons alstublieft weten indien u vragen 
hebt, na het lezen van deze catalogus. 

We kijken ernaar uit om van u te horen en naar 
de start van uw eigen Bijbelschool!

Overvloedige zegeningen,

Markus Rapp
Europese Afdeling ISOM Bijbelschool

Student

Student

Student

Student
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Een ISOM Bijbelschool kan van start 
gaan op ieder moment van het jaar 
en op iedere plek. We raden kerken 

echter aan om te beginnen in de herfst 
(na de zomervakantie) of rondom het 
voorjaar, aan het begin van het jaar. Op 
deze wijze kunnen er 2 semesters behan-
deld worden per jaar en kan er geëindigd 
worden met 1 semester voordat met één 
semester voordat de vakantie begint.

Stappen om op e� ectieve wijze te 
starten met de Bijbelschool:

1. Bestel het semester 1 pakket zodat dit 
aan alle geïnteresseerden van de Bij-
belschool aangeboden kan worden.

2.  Zorg voor een informatie-avond waar-
op u de ISOM Bijbelschool kunt intro-
duceren door een DVD-les te vertonen 
en de mogelijkheid biedt om een stu-
dentenwerkboek te kunnen bekijken.

3. Kies een centrale plek voor de Bijbel-
school. De kerkruimten zijn ideaal, 
maar de Bijbelschool kan ook plaats-
vinden in verschillende huisgroepen.

Stappen naar 
Uw Eigen Bijbelschool

4. Bepaal wie de leider en assistent-lei-
der zouden moeten zijn van de Bijbel-
school. Voor kerken is het ideaal als de 
pastor de Bijbelschool leidt tijdens de 
eerste vijf semesters.

5. Zorg ervoor dat de ISOM Bijbelschool 
geïntroduceerd wordt in de kerkdien-
sten en op de website. Deel � yers en 
inschrij� ormulieren voor nieuwe stu-
denten uit.

6. Kies samen met de studenten uit op 
welke dag van de week de Bijbelschool 
gehouden zou moeten worden. Maak 
de data van ieder semester bekend.

7. Maak de deadline voor het inschrijven 
voor de Bijbelschool bekend en maak 
de data bekend waarop de semesters 
van start gaan.

8. In het inschrijfgeld van 80 Euro per stu-
dent en voor ieder semester afzonder-
lijk, voordat de Bijbelschool van start 
gaat. Bestel de benodigde werkboeken 
bij ons. We zullen u het materiaal bin-
nen 3 tot 5 werkdagen toesturen met 
een rekening, die u met een bankover-
schrijving kunt betalen.

Inschrijfgeld  voor de ISOM Bijbelschool:

Semester 1 Pakket
Bestel het semester 1 pakket om te kunnen starten en introduceer het aan de mensen!

Het Semester 1 Pakket bevat:
• DVD-lessen van het semester
• Een studentenwerkboek
• Leidershandleiding met CD
• Inschrij� ormulieren
• Zoveel ISOM � yers als u maar wenst

4 STAPPEN NAAR UW EIGEN BIJBELSCHOOL

Het inschrijfgeld van de ISOM Bijbel-
school is betaalbaar, dit is alleen 
mogelijk vanwege de multimedi-

ale structuur van deze Bijbelschool met 
DVD-lessen. Een tip: als er studenten zijn 
die u � nanciële steun nodig hebben, ra-
den wij aan dat u een korting van 30 – 50 
% aan deze studenten biedt.

Prijzen voor semesters 1 tot 5
(Pakketten voor ieder semester)

Individuen   200 Euro
Koppels/Echtparen  200 Euro

Voor kerken en groepen:

Semester pakket  200 Euro 
Extra studenten     80 Euro 

Prijsvoorbeeld: Als u een Bijbelschool start met 12 studenten, dan betaalt u voor het pakket van 
semester 1 200 Euro. Dit pakket bevat de DVD-lessen en een studentenwerkboek. De 11 overige 
studenten betalen slechts 80 Euro voor het semester, zodat de totale kosten 200 Euro + 880 Euro 
(1.080 Euro) zullen zijn voor 12 studenten.



We zijn dankbaar voor het 20-jarig (1998-2018) be-
staan van de ISOM Bijbelschool, en wij ervaren dat  de 
Bijbelschool nog steeds studenten en leiders van kerken 
inspireert en sterkt in hun eigen kwaliteiten en in hun di-
versiteit. Christenen ontvangen door middel van de Bij-
belschool een sterke liefde voor Gods woord, een hart 
voor de verlorenen en zij ontdekken hun gaven en roe-
ping in de kerk en in de wereld.

Pluspunten van de
ISOM Bijbelschool8

Weitere Infos: www.isom-nederland.nl

Marilyn Hickey
„Mensen veranderen zodra 
Gods Woord bij hen bin-
nenkomt. Dit is het enige 
dat een verandering kan 
brengen in iemands le-
ven. De ISOM Bijbelschool 
traint wereldwijd duizen-
den Christenen. Het is een 
voorrecht voor mij om deel 
uit te maken hiervan.“

Bayless Conley
„Er is een grote nood om 
een goed gefundeerde 
bijbelstudie te bieden aan 
de volken op deze wereld 
in hun eigen taal. De ISOM 
Bijbelschool heeft de po-
tentie om een leger van 
opgeleide christenen naar 
de oogstvelden te sturen.“

Joyce Meyer
„De mogelijkheid om dui-
zenden Christenen wereld-
wijd te trainen via de ISOM 
Bijbelschool is gigantisch. 
Wij ondersteunen deze vi-
sie met geheel ons hart.“

Reinhard Bonnke
„Ik geloof dat de visie van 
de ISOM Bijbelschool van 
God afkomstig is. Het zal 
het volk van God wereld-
wijd opwekken en hen 
motiveren om in actie te 
komen als nooit tevoren.“

Dit zijn 8 pluspunten van de 
ISOM Bijbelschool:

1. Rendabel – slechts 80 Euro per student.

2. Flexibel – praktisch op iedere locatie.

3. Didactisch gebalanceerd – ieder semester 
traint in drie gebieden:

•  Kennis & begrip
•  Karakter
•  Praktische bediening

4. Structuur mentorschap – bestaande uit:

•  Instructie-DVD‘s en studentenwerkboeken
•  Groepsstudie en huiswerk

5. Multimedia format – Ideaal voor volwassenen

    90 % van de volwassenen leert door luisteren, 
zien en het delen van lesstof in de groep.

6. Internationaal – Beschikbaar in 70 van de meest 
gesproken talen ter wereld (pagina 12 – 13)

7. Erkende diploma’s – Internationaal Bachelor- 
en Masterprogramma.

8. Overkoepelend – Training door leiders van alle 
continenten & bedieningen overeenkomstig 
Efeziërs 4:11+12.

Opmerkingen van leraren

Stappen naar 
Uw Eigen Bijbelschool
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1) Overdracht van kennis: Kennis over God & Zijn wegen      
2) Karakterontwikkeling & groei in geestelijke volwassenheid 
3) Praktische toepassing van de lesstof

Semester 1   (32 lessen / werkboek & DVD-lessen)

     A1  Fundamenten van Geloof (6)  Leraar: Bayless Conley
     A2  Het Bovennatuurlijke Leven (10)  Leraar: A.L. Gill
     A3  Nieuw Testamentisch Onderzoek (10) Leraar: John Amstutz
     A4  Lofprijs en Aanbidding (5)  Leraar: LaMar Boschman
     A5  Vrees voor de Heer (1)   Leraar: John Bevere

Semester 2    (32 lessen / werkboek & DVD-lessen)

     B1  De kracht van Gebed (5)    Leraar: Dick Eastman
     B2  Ondersteuningsbediening (5)  Leraar: Buddy Bell
     B3  Oud Testamentisch Onderzoek (10) Leraar: Christopher G.-Smith
     B4  Essentie van het Evangelie (5)  Leraar: Terry Law
     B5  Jezus, Onze Geneesheer (5)  Leraar: Bayless Conley
     B6  Leven door Geloof (2)   Leraar: Bill Winston

Semester 3    (32 lessen / werkboek & DVD-lessen)

     C1  Mobilisatie voor vermenigvuldiging (1) Leraar: Dr. Berin Gil� llan 
     C2  Op de kerk gerichte training (3)  Leraar: Dr. Stan deKoven
     C3  Celgroepen en het principe van de 12 (5) Leraar: Larry Stockstill
     C4  Integriteit van de leider (2)  Leraar: Jack Hayford
     C5  Evangelisatie door kracht (5)  Leraar: Reinhard Bonnke
     C6  Visie van de leider (5)   Leraar: David Shibley
     C7  Kerken planten in teams (5)  Leraar: Dr. Jim Feeney
     C8  Geleid worden door de Geest (5)  Leraar: Bayless Conley
     C9  Mannen die zich aan hun woord houden (1) Leraar: Dr. Ed Cole

Semester 4    (32 lessen / werkboek & DVD-lessen)

     D1  Onze mentaliteit beproefd (7)   Leraar: Joyce Meyer
     D2  Opleiden van leiders (5)   Leraar: Brian Houston
     D3  Autoriteit en vergeving (2)  Leraar: John Bevere
     D4  Geestelijke doorbraak (3)   Leraar: Marilyn Hickey
     D5  Persoonlijke evangelisatie (5)  Leraar: Ray Comfort
     D6  Geestelijke oorlogsvoering (5)  Leraar: Dean Sherman
     D7  Leider van celgroepen (1)  Leraar: Billy Hornsby
     D8  Bediening van verzoening (4)  Leraar: A.R. Bernard

Semester 5    (32 lessen / werkboek & DVD-lessen)

     E1  Verbonden met Christus (7)   Leraar: Dr. T.L. Osborn
     E2  Leven om te geven (5)   Leraar: Wayne Myers
     E3  Bijbelse oudsten (5)   Leraar: Dick Benjamin
     E4  Nieuwe generatie bereiken (7)  Leraar: Willie George
     E5  Kinderbediening (4)   Leraar: Jim Wideman
     E6  Jeugdbediening (4)   Lehrer: Blaine Bartel

(Lessen tussen haakjes)

6 OVERZICHT VAN LESSEN SEMESTER 1 – 5

Overzicht van Lessen en Leraren – Semester 1 tot 5
Drie doelen van ieder semester:



Cursus 1

Fundamenten van Geloof
Bayless Conley is de pastor van Cottonwood 
Church in het zuiden van California bestaande 
uit duizenden leden. Hij is ook populair als pre-
diker op tv. Dit hoofdstuk is erg leerzaam voor 
jonge gelovigen en biedt een grondige uitleg 
over bijbelse theologie met betrekking tot de 
drie-eenheid, redding, maaltijd met de Heer, 
doop en andere belangrijke onderwerpen.

1. Autoriteit van de bijbel. De leer van 
drie-eenheid

2. De goddelijkheid en missie van Jezus
3. Redding, hemel, hel en wederkomst 

van Christus
4. De person en werk van de Heilige Geest
5. Goddelijke genezing
6. Orde in de gemeente

Cursus 2

Het bovennatuurlijke leven 
en genezing
Dr. A.L. Gill heeft gediend in meer dan 
70 landen en heeft verschillende boeken 
geschreven. Hij heeft de bijbelschool van 
John Osteen opgericht, de grootste kerk in de 
Verenigde Staten. In dit hoofdstuk onderwijst 
hij over de relatie met de heilige Geest en 
de belangrijkste gaven van de heilige Geest. 
Hij toont ons hoe we deze gaven kunnen 
gebruiken.

1. Ken de Heilige Geest
2. De weg naar de gaven van de Geest
3. Het woord van kennis/het woord van 

wijsheid
4. De gave van profetie
5. De kracht van de Heilige Geest
6. De gaven van genezing
7. Genezingsbediening en de Grote Opdracht
8. De genezingskracht van God
9. Het spreken van woorden van genezing
10. De bediening van handoplegging

Cursus 3

Nieuwtestamentisch Overzicht
John Amstutz is een leider van de ‘’Foursquare 
movement’’ en heeft jarenlange ervaring met 
betrekking tot dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk 
geeft hij veel sleutels voor het e� ectief bestuderen 
van het Nieuwe Testament. Dit is een geweldige 
introductie op het Nieuwe Testament.

1. Introductie van het Nieuwe Testament
2. Matteüs, Marcus, Lucas: 

Drie beschrijvingen van Jezus
3. Johannes: Vierde beschrijving van Jezus
4. Handelingen van de apostelen: 
    de verspreiding van het evangelie
5. Romeinen: het evangelie van genade
6. 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten
7. Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon
8. 1. & 2. Timoteüs, Titus
9. Hebreeën, Judas: brieven aan gelovigen
10. Openbaring: De voltooiing van alle dingen

Cursus 4

Lofprijs en aanbidding
LaMar Boschman is schrijver van vier bestsellers 
over lofprijs en is stichter van het “International 
Praise Leader Institute”. Hij is een ervaren coach 
van worshipteams en hij heeft vele aanbid-
dingscd’s uitgebracht. Dit hoofdstuk toont het 
belang van aanbidding in het leven van iedere 
christen en hoe het de groei van uw relatie met 
God ondersteunt.

1. Prioriteit, doel en de betekenis van lofprijs
2. De rol van muziek in het Koninkrijk van God
3. De betekenis van het “nieuwe lied”
4. Onze verantwoordellijkheid als aanbidders
5. Hoe word je een aanbidder

Cursus 5

De vrees voor de Heer
Pastor John Bevere is een internationaal be-
kende leraar, schrijver en tv-prediker. Zijn visie 
is om gelovigen toe te rusten en de kennis 
van de heerlijkheid van God te doen toene-
men in de natiën. In deze les leert hij ons dat 
de vrees voor de Heer noodzakelijk is voor 
gezonde groei en welke beloften verbonden 
zijn aan de vrees voor de Heer.

1. De vrees voor de Heer

A.L. Gill 
10 lessen

Bayless Conley
6 lessen

Dr. John Amstutz
10 lessen

LaMar Boschman
5 lessen

John Bevere
1 les

Semester 1 5 Cursussen, 32 lessen

E E N  S C H O O L  O M  D E  W E R E L D  T E  K U N N E N  V E R A N D E R E N

“En wat gij van mij gehoord hebt 
onder vele getuigen, vertrouw 

dat toe aan vertrouwde mensen, 
die bekwaam zullen zijn om ook 

anderen te onderrichten.”
2 Timoteüs 2:2

SEMESTER 7



Cursus 1

De kracht van gebed
Dr. Dick Eastman was jarenlang voorzitter 
van ‘’Every Home For Christ’’, een wereldwijde 
bediening met de visie om het evangelie te 
brengen naar ieder huis in deze wereld. Dit 
hoofdstuk leert een levensstijl van gebed aan 
met een praktisch gebedsplan over hoe er 
met een uur gebed per dag de wereld veran-
derd kan worden.

1. De kracht van gebed: Deel 1
2. De kracht van gebed: Deel 2
3. De praktijk van gebed: Deel 1
4. De praktijk van gebed: Deel 2
5. Het doel van gebed

Cursus 2

Ondersteuningsbediening
Buddy Bell is een vriend van voorgangers. 
Hij onderwijst christenen hoe zij kunnen 
leven als discipelen van Jezus. De onder-
steuningsbediening is krachtig en wordt 
vaak over het hoofd gezien in kerken. Dit 
hoofdstuk helpt christenen om hun gaven te 
gebruiken om de kerk te helpen bouwen en 
daders te worden van het woord.

1. De reis van een dienaar
2. Geen vrees voor leiderschap: deel 1
3. Geen vrees voor leiderschap: deel 2
4. God gebruikt zowel sterren als kandelaren
5. Een dienaar vol vuur worden

Cursus 3

Oudtestamentisch Overzicht
Pastor Gornold-Smith uit Groot- Brittannië heeft 
vele jaren onderwezen bij ICI University. Hij is 
een van de beste leraren met betrekking tot dit 
onderwerp. In dit hoofdstuk leert hij ons Gods 
verhaal met Zijn volk en Zijn plan van redding met 
de mensheid. Het is een geweldige inleiding op 
alle boeken en belangrijkste onderwerpen van het 
Oude Testament.

1. Het Oude Testament benaderen
2. Opbouw van de bijbel en schepping
3. Het beeld van God en de zondeval
4. Babel en Abraham: concept van het 

verbond
5. Abraham, Israël, Jozef en Mozes 
6. Aanbidding, de tabernakel
7. Jozua, Richteren, Ruth
8. Koningen, David, Psalmen, Hebreeuwse 
    dichtkunst
9. Wijsheidsliteratuur, Spreuken, Job
10. Babylonische ballingschap, de Profeten

Cursus 4

De Essentie van het evangelie
De bediening van Terry Law “World Compassi-
on” voorziet landen van literatuur, onderwijs en 
humanitaire hulp aan Naties. Terry staat bekend 
om zijn boeken over lof en engelen. In deze cursus 
leert hij zijn beste inzichten, zoals het principe van 
de goddelijke uitwisseling, evenals het belang van 
engelen en lof in onze bediening.

1. De goddelijke uitwisseling: Deel 1
2. De goddelijke uitwisseling: Deel 2
3. Wat brengt engelen in beweging
4. De triomf van lofprijs
5. Hoe kunt u uw geloof activeren

Cursus 5

Jesus, Onze geneesheer
Bayless Conley is pastor van Cottonwood 
Church met duizenden leden in Zuid-Califor-
nië en is ook een bekende tv-predikant. In dit 
hoofdstuk leert hij ons over de beloften van 
God in de bijbel over genezing en dat gene-
zing ons erfdeel is in Christus. Dit hoofdstuk 
bouwt geloof op om te vragen voor genezing 
en genezing te ontvangen van God.

1. Gods wil en genezing
2. Genezing in het bloed van Jezus
3. Een volledige verlossing
4. Mozes, de slang en genezing
5. De genade van genezing

Cursus 6

Leven door geloof
Bill Winston is pastor van Living Word 
Christian Center in Chicago, een van de 
grootste kerken in de Verenigde Staten 
en met een wereldwijde tv-bediening. 
In dit hoofdstuk leren we hoe geloof ont-
staat en hoe het zich ontwikkelt, zodat 
bergen verschoven kunnen worden. De 
rechtvaardigen zullen leven door geloof. 
Dit hoofdstuk biedt handvaten, zodat het 
geloof kan groeien.

1. Leven door geloof: Deel 1
2. Leven door geloof: Deel 2

Dr. Dick Eastman
5 lessen

Pastor Buddy Bell
5 lessen

Pastor Christopher 
Gornold-Smith
10 lessen

Dr. Terry Law 
5 lessen

Bayless Conley
5 lessen

Pastor Bill Winston
2 lessen

Semester 2 6 Cursussen, 32 lessen

“Indien gij in Mij blijft en mijn 
woorden in u blijven, vraagt 

wat gij maar wilt, en het zal u 
geworden.”    

John 15:7

8 SEMESTER



Cursus 1

Mobilisatie voor 
Vermenigvuldiging
Berin Gil� llan is de stichter van de ISOM Bijbel-
school, met de visie om iedere kerk te transforme-
ren in een trainingscentrum voor de bediening. 
In deze les leert hij ons over de belofte van God 
aan Abraham en hoe de kerk kan groeien door 
vermenigvuldiging.

1. Mobilisatie voor vermenigvuldiging

Cursus 2

Op de kerkgerichte training
Stan DeKoven is de stichter van Vision 
International University, die de bachelorgraad 
en mastergraad van de ISOM Bijbelschool 
aanbiedt. In dit hoofdstuk onderwijst Stan 
ons hoe christenen op systematische wijze 
getraind kunnen worden voor de bediening.

2. Het doel van onderwijs
3. Het plannen van een school

Cursus 3

Larry Stockstill is een pastor van een 
gemeente die gebouwd is door celgroepen. 
In dit hoofdstuk geeft hij een structuur voor 
groei, discipelschap en leiderschapstraining.

1. Het doel van celgroepen
2. Evangelisatie
3. Leiders opleiden
4. Principes van vermenigvuldiging
5. Grote gemeenteleiders

Cursus 4

Evangelisatie door Kracht
Door de bediening van Reinhard Bonnke
zijn miljoenen gered, vrijgezet en genezen. 
Wonderen en tekenen volgen op zijn predi-
king van het evangelie.

1. Evangelisten met vuur
2. De kracht van de Heilige Geest
3. Integriteit
4. De Grote Opdracht
5. Vuur van de Heilige Geest

Cursus 5

Integriteit van de leider
Dr. Jack Hayford is Pastor van Church on the Way 
in California en is bekend als Pastor for Pastors. Hij 
is internationaal gerespecteerd als auteur, songwri-
ter en leraar. In dit hoofdstuk onderwijst hij over 
integriteit en reinheid van het har.

1. Integriteit van het hart
2. Een vergevende christen

Cursus 6

Visie van de leider
David Shibley is de stichter van “Global 
Advance’’. Zijn bediening richt zich op het 
onderwijzen van pastors en het helpen van 
leiders om hun visie voor het leven te achter-
halen. Dit hoofdstuk leert ons hoe we onze 
visie van God kunnen ontvangen en hoe we 
dit kunnen � nancieren en implementeren. 

1. De visie omarmen
2. Bekwaamheden van een visionair
3. Gods visie & uw visie
4. De visie scherpstellen
5. Financiering van de visie

Cursus 7

Gemeenten Planten in Teams
Jim Feeney is vele jaren voorganger geweest in de 
Abbot Loop Church in Alaska, die meer dan 1.000 
leden in teams heeft uitgestuurd om kerken te 
planten.

1. Overzicht van kerken planten
2. Lokale gemeente als school voor bediening
3. Professionals in de gemeente
4. Het selecteren van teams voor het planten 
van kerken
5. Voorbereiding en uitzenden van teams

Cursus 8

Geleid worden door de 
Heilige Geest
In dit hoofdstuk deelt Bayless Conley prakti-
sche inzichten over hoe christenen hun levens 
kunnen verbeteren en hun bediening kunnen 
versterken.

1. Geleid worden door de Geest & Zijn kracht
2. Hoe God ons leidt door onze geest heen
3. Hoe leiding te ontvangen in moeilijke tijden
4. De prioriteiten van het leven
5. Mogelijke gevaren bij het zoeken naar leiding

Cursus 9

Mannen die zich aan hun 
woord houden
Dr. Ed Cole was tot aan zijn dood voorzitter 
van een netwerk voor christelijke mannen. 
Door zijn bediening werden talloze mannen 
aangeraakt. Deze boodschap inspireerde Bill 
MC Cartney om te starten met de Promise 
Keeper movement.

1. Mannen die hun beloften nakomen

Dr. Berin Gil� llan
1 les

Dr. Stan DeKoven
3 lessen

Larry Stockstill
5 lessen

Reinhard Bonnke
5 lessen

Dr. Jack Hayford
2 lessen

Dr. David Shibley
5 lessen

Dr. Jim Feeney
5 lessen

Bayless Conley
5 lessen

Dr. Ed Cole
1 Lektion

Semester 3 9 Cursussen, 32 lessen

SEMESTER 9

1. Een model voor de opleiding voor bediening

Celgroepen & Principe van de 12



Cursus 1

Onze mentaliteit beproefd
Joyce Meyer is wereldwijd bekend vanwege 
haar tv-programma “Life in the word”. Zij is au-
teur van vele boeken en heeft een geweldige 
gave om de waarheid van Gods woord op 
praktische wijze te delen. Dit hoofdstuk toont 
ons hoe christenen zich kunnen onthouden 
van hun erfdeel door op de verkeerde wijze 
te denken.

1. Denkpatronen, visie, verantwoordelijkheid
2. Verantwoordelijkheid in tijden van crisis
3. Geklaag en ongeduld
4. Ongeduld en slachto� ermentaliteit
5. Slachto� ermentaliteit en zelfmedelijden
6. Eigenwaarde en zelfbeeld
7. Vergelijken, koppigheid en rebellie 

Cursus 2

Opleiding van leiders
Brian Houston is de stichter van de Hillsong 
Church, de grootste kerk in Australië. Hij staat 
bekend om zijn gave om leiders te trainen in 
alle gebieden van het leven. In dit hoofdstuk 
leert hij ons hoe we moeten leven als leider en 
hoe we een positieve rolmodel kunnen zijn.

1. Het hart van een leider
2. Uw hart bepaalt het verloop van uw leven
3. Uw hart bepaalt het succes in uw leven
4. Leider of volgeling
5. Valkuilen voor mensen met visie

Cursus 3

Leiders van celgroepen
Billy Hornsby was jarenlang de pastor voor 
celgroepen in ‘’Bethany World Prayer Center”, 
een van de grootste gemeenten die gestoeld 
is op celgroepen, die geleid werd door Larry 
Stockstill. Billy Hornsby was verantwoor-
delijk voor het training van de leiders van 
de celgroepen en hij deelt de belangrijkste 
principes.

1. E� ectiviteit

Cursus 4

Bediening van Verzoening
A.R. Bernard is pastor van een van de groot-
ste gemeenten van New York en is een geres-
pecteerd leider in de Verenigde Staten. Er zijn 
slechts enkelen die bekwaam zijn als hij om te 
kunnen spreken over verzoening tussen vol-
ken en rassen. Hij toont in dit hoofdstuk dat 
God zijn gaven heeft gelegd in alle mensen 
en hoe de eenheid tussen volkeren zegenin-
gen voortbrengt voor de gehele mensheid.

1. Introductie
2. Oorsprong en bestemming
3. De strategie van de vijand
4. Leid een leven van verzoening 

Cursus 5

Persoonlijke Evangelisatie
Ray Comfort is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en 
is de auteur van meer dan 30 boeken over evan-
gelisatie. Zijn boek ‘’Hells best kept secret” is het 
bekendst. Dit hoofdstuk geeft praktische tips voor 
e� ectieve evangelisatie, hoe u het goede nieuws 
van Christus kunt vertellen aan onverschillige 
mensen, zodat zij luisteren en overtuigd worden.

1. Het best bewaarde geheim van de hel 
2. Ware en valse bekering
3. Militante evangelisatie 
4. God gelooft niet in atheïsten
5. Hoe vurig voor God te worden 

Cursus 6

Geestelijke Oorlogsvoering
Dean Sherman is een bekende Bijbelleraar van 
‘’Youth with a Mission’’. Hij heeft jarenlang 
onderwijs gegeven over geestelijke oorlogsvoering 
in verschillende landen. Dit hoofdstuk geeft een 
duidelijk inzicht over de natuur van onze strijd en 
wat er vereist is om een leven van geestelijke over-
winning te leiden en om de poorten van de 
hel te overwinnen.

1. Het bijbelse fundament
2. Het begrijpen van geestelijke oorlogsvoering
3. Geestelijke oorlogsvoering en de poorten 
    van de hel
4. De poorten van de hel vernietigen
5. Het uitoefenen van autoriteit in de maatschappij

Cursus 7

Autoriteit en Vergeving
John Bevere bedient jaarlijks miljoenen mensen 
in gemeenten, bijbelscholen, conferenties 
en zijn TV-programma. In deze 2 lessen leert hij 
u waar de vijand u kan aanvallen.

1. Het aas van de vijand
2. Onder Gods bescherming

Cursus 8

Geestelijke doorbraak
Marilyn Hickey heeft vele staatshoofden van 
verschillende landen ontmoet. Zij is een van 
de bekendste vrouwelijke predikers wereld-
wijd. In dit hoofdstuk deelt zij het geheim wat 
geleid heeft tot haar geestelijke doorbraak en 
hoe we in Gods vrijheid kunnen komen.

1. Memorisatie van bijbelteksten – deel 1
2. Memorisatie van bijbelteksten – deel 2
3. Breken van generatievloeken

Joyce Meyer
7 lessen

Brian Houston
5 lessen

Billy Hornsby
1 les

Dr. A.R. Bernard
4 lessen

Ray Comfort 
5 lessen

Dean Sherman
5 lessen

John Bevere
2 lessen

Marilyn Hickey
3 lessen

Semester 4 8 Cursussen, 32 lessen
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Cursus 5

Persoonlijke Evangelisatie
Ray Comfort is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en 
is de auteur van meer dan 30 boeken over evan-
gelisatie. Zijn boek ‘’Hells best kept secret” is het 
bekendst. Dit hoofdstuk geeft praktische tips voor 
e� ectieve evangelisatie, hoe u het goede nieuws 
van Christus kunt vertellen aan onverschillige 
mensen, zodat zij luisteren en overtuigd worden.

1. Het best bewaarde geheim van de hel 
2. Ware en valse bekering
3. Militante evangelisatie 
4. God gelooft niet in atheïsten
5. Hoe vurig voor God te worden 

Cursus 6

Geestelijke Oorlogsvoering
Dean Sherman is een bekende Bijbelleraar van 
‘’Youth with a Mission’’. Hij heeft jarenlang 
onderwijs gegeven over geestelijke oorlogsvoering 
in verschillende landen. Dit hoofdstuk geeft een 
duidelijk inzicht over de natuur van onze strijd en 
wat er vereist is om een leven van geestelijke over-
winning te leiden en om de poorten van de 
hel te overwinnen.

1. Het bijbelse fundament
2. Het begrijpen van geestelijke oorlogsvoering
3. Geestelijke oorlogsvoering en de poorten 
    van de hel
4. De poorten van de hel vernietigen
5. Het uitoefenen van autoriteit in de maatschappij

Cursus 7

Autoriteit en Vergeving
John Bevere bedient jaarlijks miljoenen mensen 
in gemeenten, bijbelscholen, conferenties 
en zijn TV-programma. In deze 2 lessen leert hij 
u waar de vijand u kan aanvallen.

1. Het aas van de vijand
2. Onder Gods bescherming

Cursus 8

Geestelijke doorbraak
Marilyn Hickey heeft vele staatshoofden van 
verschillende landen ontmoet. Zij is een van 
de bekendste vrouwelijke predikers wereld-
wijd. In dit hoofdstuk deelt zij het geheim wat 
geleid heeft tot haar geestelijke doorbraak en 
hoe we in Gods vrijheid kunnen komen.

1. Memorisatie van bijbelteksten – deel 1
2. Memorisatie van bijbelteksten – deel 2
3. Breken van generatievloeken

Cursus 1

Verbonden met Christus
T. L. Osborn is wereldwijd bekend geworden 
vanwege zijn vele verdiensten voor evangeli-
satie. Hij heeft gepredikt tot miljoenen men-
sen in meer dan 78 landen. Zijn persoonlijke 
uitspraak over dit hoofdstuk is: “Dit zijn de 
meest belangrijke waarheden die ik geleerd 
heb in mijn vijfenvijftig jarige bediening!“

1. Jezus, ons voorbeeld
2. Onze geloofwaardigheid
3. Jezus, onze inspiratie
4. Onze reactie
5. Ervaring
6. Actie
7. Onze status 

Cursus 2

Levensstijl van Geven
Wayne Myers was een bekende zendeling in 
Mexico, die de Heer in meer dan 70 landen 
gediend heeft. Hij leert christenen hoe zij een 
levensstijl van geven kunnen hanteren zoals 
Jezus ons onderwezen heeft. Dit hoofdstuk 
zet een passie vrij om te geven en leidt tot 
een nieuwe denkwijze dat alles een goed 
zaad kan zijn om een goede oogst mee voort 
te brengen.

1. De maximale levensstijl
2. Begin met de levensstijl van geven
3. De vruchten van een leven van geven
4. Kan God het? God kan het!
5. Leven & geven boven het mogelijke

Cursus 3

Bijbelse oudsten
Dick Benjamin was de apostolische leider 
van een beweging, die oorspronkelijk in 
Alaska ontstond en die gemeenten stichtte. In 
dit hoofdstuk geeft hij ons de bijbelse uitleg 
over oudsten, de vereiste kwaliteiten en de 
roeping van oudsten. Hij toont ons ook het 
belang en de noodzaak van de vijfvoudige 
bediening.

1. Wat is een oudste?
2. De functie van oudsten
3. Karakter van oudsten
4. Vijfvoudige bediening – deel 1
5. Vijfvoudige bediening – deel 2

Cursus 4

Het bereiken van een nieuwe 
generatie
Willie George is de stichter van “Church on 
the move”, een van de grootste gemeenten in 
de Verenigde Staten. Zijn gemeente heeft een 
standaard gezet voor de kinder- en jeugdbe-
diening. In dit hoofdstuk geeft hij principes 
over hoe de volgende generatie bereikt en 
bekrachtigd kan worden.

1. Wat zegt de bijbel over kinderbediening?
2. De wetten van gastvrijheid
3. De laatste dagen van de oogst 
4. Prediken tot kinderen
5. Kinderbediening geleid door de pastor
6. Hoe krijg je de aandacht van een kind
7. Hoe word je een uitstekende verteller?

Cursus 5

Bedienen tot kinderen
Jim Wideman is de coördinator van “Church 
on the move”. In dit hoofdstuk deelt hij de 
principes van hoe er een e� ectieve kinder-
bediening gestart kan worden. Hij geeft 
praktische tips over het opstellen van doelen 
en het bereiken van doelen, het oplossen van 
problemen en e� ectief organiseren.

1. Het gebruik van poppen in de 
kinderbediening

2. Hoe word je een probleemoplosser
3. De kinderbediening organiseren voor groei
4. Hoe anderen te betrekken als helpers

Cursus 6

Bedienen tot jeugd
Blaine Bartel was jarenlang leider van de 
groeiende jeugdbediening “Church on the 
move”. Meer dan 2500 jongeren kwamen we-
kelijks samen in de kerk en om te evangelise-
ren. Hun “180 concept” is overgenomen door 
vele gemeenten. In dit hoofdstuk leert hij ons 
de praktische principes die ervoor gezorgd 
hebben dat de bediening zo succesvol was.

1. Vaststellen van de visie voor de jeugd-
bediening

2. Het leiden van leiders tot topprestaties
3. E� ectief communiceren met jongeren
4. Het vormen van een e� ectieve 

jeugdbediening

Dr. T.L. Osborn
7 lessen

Wayne Myers
5 lessen

Dick Benjamin
5 lessen

Willie George
7 lessen

Jim Wideman
4 lessen

Blaine Bartel
4 lessen

Semester 5 6 Cursussen, 32 lessen

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 
zowel evangelisten als herders en leraars, om 

heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw 
van het lichaam van Christus.”

Efeziërs 4:11-12

SEMESTER 11

International 
School of Ministry



Training van christenen 
in Vele Talen!

De volgende talen zijn direct beschik-
baar via ons kantoor:

1. Albanees
2. Amhaars
3. Arabisch
4. Bulgaars
5. Kroatisch
6. Nederlands
7. Engels
8. Farsi
9. Frans
10. Duits
11. Hebreeuws

12. Hongaars
13. Italiaans
14. Koreaans
15. Mandarijn
16. Pools
17. Roemeens
18. Russisch
19. Spaans
20. Tagalog
21. Turks
22. Vietnamees

Omdat  de  ISOM  Bijbelschool  in  een  tweetalig  format  is  opge-
nomen,  biedt  het een geweldige mogelijkheid om bijbelscholen 
in verschillende talen op te starten. De lessen worden altijd aange-

boden in twee talen. Voorbeelden hiervan zijn: Engels-Duits, Engels-Frans, 
Engels-Russisch etc.

We werken samen met gemeenten die soms verschillende bijbelscholen 
hebben in het Duits, Spaans, Roemeens, Turks en Farsi voor de verschillen-
de groepen mensen in hun gemeenten. U kunt met het ISOM-lesmateriaal 
individuele gelovigen opleiden of in groepsverband mensen opleiden.

U kunt ook met ons samenwerken om bijbelscholen op te richten in Afrika, 
het Midden-Oosten of andere landen in Europa of om vluchtelingen op te 
leiden in Farsi of Arabisch. De mogelijkheden zijn onbegrensd.

De taal waarin wordt onderwezen in het ISOM-lesmateriaal is Engels taal 
naar keuze. In de afgelopen 20 jaar van de ISOM Bijbelschool is het lesma-
teriaal van de ISOM Bijbelschool vertaald naar de 70 meest gesproken talen 
ter wereld. De prijzen voor de studenten zijn voor alle talen gelijk. De prij-
zen kunnen in andere landen wel verschillen.

Bestel bij:

Europa kantoor
Markus Rapp, 
Telefoon: +49-33398-918771
Email: markus@isom.org

Express Versions van de ISOM Bijbelschool
Een grote stap en uitbreiding voor de implementatie van de ISOM Bijbelschool is de ontwikke-
ling van de verkorte variant (Express version) in verschillende talen. In het geval van de verkorte 
variant (Express version), is de Engelse taal eruit gesneden. De verkorte variant (Express version) 
in het Duits duurt slechts 25-30 minuten in plaats van 55-60 minuten in Engels-Duits. Dit heeft 
vele voordelen en levert meer tijd op voor groepsstudie, gebed en de praktische toepassing van 
de theorie. We raden u aan om de verkorte variant (Express version) te gebruiken, wanneer deze 
beschikbaar zijn in uw taal.

EXPRESS versions zijn beschikbaar in de volgende talen:

1. Nederlands
2. Engels
3. Duits
4. Hindi
5. Italiaans

6. Japans 
7. Mandarijn
8. Portugees
9. Spaans
10. Telegu

12 TRAINING IN VIELEN SPRACHEN

Alle overige 56 talen (zie volgende 
pagina) zijn ook beschikbaar vanuit 
ons kantoor en kunnen bij ons kan-
toor in de Verenigde Staten besteld 
worden en u zult het binnen 10 dagen 
ontvangen.

International 
School of Ministry



Status van de 70 Beschikbare Talen
In dit schema ziet u de huidige, beschikbare talen van de ISOM Bijbelschool en de gedeelten van de 
DVD-lessen en de werkboeken voor de semesters 1 – 5 die tot dusver vertaald zijn. Alle talen kunnen 
besteld worden via ons kantoor.

Taal DVD 
Lessen Werkboeken Taal DVD 

Lessen Werkboeken

Afrikaans S1 – S5 S1 – S5 Mandarijn S1 – S5 S1 – S5
Akha S1 – S4 S1 – S4 Mongools S1 – S5
Albanees S1 – S5 S1 – S5 Naskapi S1
Amhaars S1 – S5 S1 – S5 Ndbele S1 – S2
Arabisch S1 – S5 S1 – S5 Nederlands S1 – S5 S1 – S5
Armeens S1 – S5 S1 – S5 Nepalees S1 – S5 S1 – S5
Bengaals S1 – S5 S1 – S5 Oekraïens S1 – S5 S1 – S5
Bhojpuri S1 Oriya S1 – S5
Bulgaars S1 – S5 S1 – S5 Pasjtoe S1
Birmaans S1 – S5 S1 – S5 Pidgin S1 – S3
Cambodjaans S1 – S5 S1 – S5 Pools S1 – S5 S1 – S5
Cebuano S1 – S5 S1 – S5 Portugees S1 – S5 S1 – S5
Duits S1 – S5 S1 – S5 Punjabi S1 – S5 S1 – S5
Engels S1 – S5 S1 – S5 Quechua S1 – S5 S1 – S5
Ewe S1 – S5 Roemeens S1 – S5 S1 – S5
Farsi S1 – S5 S1 – S5 Russisch S1 – S5 S1 – S5
Frans S1 – S5 S1 – S5 Servisch S1 – S5 S1 – S5
Hebreeuws S1 – S5 S1 – S5 Shona S1 – S5 S1 – S5
Hindi S1 – S5 S1 – S5 Singalees S1 – S5 S1 – S5
Hongaars S1 – S5 S1 – S5 Slowaaks S1 – S5 S1 – S5
Ibo S1 Spaans S1 – S5 S1 – S5
Illocano S1 – S2 Swahili S1 – S5 S1 – S5
Indonesisch S1 – S5 S1 – S5 Tagalog S1 – S5 S1 – S5
Inuktitut S1 – S3 Tamil S1 – S5 S1 – S5
Italiaans S1 – S5 S1 – S5 Telugu S1 – S5 S1 – S5
Japans S1 – S5 S1 – S5 Thais S1 – S5 S1 – S5
Kannada S1 – S5 Tsjechisch S1 – S5 S1 – S5
Kantonees S1 Tswana S1 – S5
Karen S1 – S5 Turks S1 – S5 S1 – S5
Koreaans S1 – S5 S1 – S5 Twi S1 – S5 S1 – S5
Kroatisch S1 S1 – S5 Urdu S1 – S5 S1 – S5
Lingala S1 – S3 S1 – S5 Vietnamees S1 – S5 S1 – S5
Luganda S1 – S5 S1 – S5 Wolof S1 – S2
Maithili S1 – S3 Yoruba S1 – S5 S1 – S5
Maleis S1 – S5 Zulu S1 – S5 S1 – S5

Maak gebruik van de ISOM Bijbelschool om christenen op te leiden 
in vele talen waar zij dan ook leven!

Express Versions van de ISOM Bijbelschool

BESCHIKBARE TALEN 13



Bachelor- & Masterprogramma van de ISOM Bijbelschool
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Overzicht van de 13 modules:

Na a� oop van de vijf semes-
ters hebben studenten de 
mogelijkheid om verder te 
studeren en een Bachelor- en 
Mastergraad te behalen. Dit 
is een nuttige verdieping van 
hetgeen zij eerder geleerd 
hebben en geeft een sterker 
fundament om de bijbel te 

kunnen begrijpen en het is een training voor levenslange 
bediening.

Het Bachelor- en Masterprogramma bestaan op dit mo-
ment uit 13 modules, die aangeboden worden met be-
hulp van DVD-lessen en werkboeken voor studenten. 
Voor de Bachelorgraad dienen er 5 extra modules bestu-
deerd te worden, deze kunnen geselecteerd worden uit 
een lijst van 13 modules. 

Voor de Mastergraad moeten er nog 3 modules geselec-
teerd worden naast de 5 modules van de Bachelor. Voor 
de Mastergraad moet er voldaan worden aan aanvullende 
studievereisten: voor elk van de 3 modules van het mas-
terprogramma moeten de studenten 3 boeken kiezen en 
lezen en daarnaast moet er per boek een verslag worden 
geschreven van 3 tot 5 pagina’s. Ook moet er een scriptie 
worden geschreven van 35 pagina’s over een onderwerp 

Prijzen voor het Bachelorprogramma
(Voor de modules 1 t/m 13)

Pakket module: € 250 (DVD’s incl. werkboek)
Extra studenten: € 100

Prijzen voor het Masterprogramma
(Voor de modules 1 t/m 13)

Pakket module: € 300 (DVD’s incl. werkboek)
Extra studenten: € 150

De prijzen voor master studenten zijn inclusief persoonlijke 
begeleiding en het nakijken van boekverslagen en scriptie.

naar keuze, die in het verlengde ligt van de roeping of in-
teressegebied van de student.

Bachelorgraad:  5 semesters + 5 modules

Mastergraad:  Bachelor + 3 modules + 9 boeken 
    + scriptie van 35 pagina’s

We raden iedere student van de Bijbelschool aan om na 
de 5 semesters verder te studeren en door te stromen 
naar het Bachelor- en Masterprogramma. De modules zijn 
namelijk gebaseerd op de 5 semesters en vergroten het 
bijbelse fundament en verdiepen de training voor bedie-
ning. Vele gemeenten en studenten van de bijbelschool 
zitten reeds in het Bachelorprogramma en Masterpro-
gramma en ze zijn enthousiast over de kwaliteit en diep-
gang van de modules. Verder studeren leidt er ook toe dat 
het een gewoonte wordt om je leven lang te blijven leren. 
Daarnaast is de scriptie een sluitstuk van de gehele reis in 
het studeren en het maakt uw eigen roeping duidelijker 
en sterker.

Onze diploma’s worden uitgegeven door Vision Internati-
onal University (VIU) of van Christian Leadership Universi-
ty (CLU). Beide instellingen worden internationaal erkend. 
Doorstuderen en vrijstelling verkrijgen voor bepaalde 
vakken vanwege uw behaalde diploma’s is ook mogelijk 
bij andere christelijke scholen. 

Module 1 Module E� ectieve bediening

Module 2 Module Leven in wonderen (A.L. Gill)

Module 3 John Bevere Module

Module 4 Romeinen, Huwelijk & Gezin

Module 5 Vrouwen in Opleiding – Deel 1

Module 6 Vrouwen in Opleiding – Deel 2

Module 7 Vrouwen in Opleiding Essentieel

Module 8 Module Geestelijke intimiteit

Module 9 Messianistische Module

Module 10 Cleansing Stream Module

Module 11 Module Geestelijke volwassenheid

Module 12 Transformatie van de economie

Module 13  Module Het begrijpen van de Islam

International 
School of Ministry



Module 1 Module E� ectieve Bediening

John Bevere
2 lessen

Dr. John Burns
2 lessen

Keith Hazell
10 lessen

Dr. P. G. Vargis 
4 lessen

Dr. Mark Virkler
4 lessen

Cursus 1

Het overwinnen van de 
zondige natuur 
Berin Gil� llan heeft de visie ontvangen voor 
de ISOM Bijbelschool. In deze les deelt hij hoe 
hij de overwinning heeft verkregen over zijn 
gedachten. Het heeft hem 13 jaar gekost om 
deze doorbraak te ontvangen.

1. Overwinnen van de zondige natuur

Cursus 2

Het hart van de bediening
John Bevere bedient ieder jaar wereldwijd 
miljoenen mensen in kerken, bijbelscholen, 
conferenties en met zijn tv-programma. In 
deze 2 lessen leert hij ons de 2 gebieden 
kennen waar de vijand de strijd met onze ziel 
aanbindt en hoe we iedere dag onder Gods 
bescherming kunnen leven.

1. Verlangen naar het hart van God
2. Het ontwikkelen van een excellente geest

Cursus 3

Vernieuwd als de arenden
Dr. Burns is pastor van Victory Christian Center 
in Vancouver, Canada. In dit hoofdstuk leert 
hij ons principes van het leven en leiderschap 
die geleerd kunnen worden uit het leven van 
arenden.

1. Leven als een arend
2. Wat maakt een arend majestueus?

Cursus 4

Gemeenschap & Geslacht
Dr. Bilezikian is een mentor van de bekende 
Willow Creek pastor Bill Hybles. Als een pro-
fessor aan Wheaton College, geeft hij wereld-
wijd stuwkracht voor waarachtige fellowship 
in de gemeente.

1. Gemeenschap in de schepping
2. De intentie van God in de loop der tijden
3. Het kruis en de gemeenschap
4. Relaties in de gemeenschap

Cursus 5

Dynamisch Prediken
Brigg Cli�  is pastor en zendeling van Elim 
movement. Hij heeft de ISOM Bijbelschool 
gebracht naar vele landen.

Profetische Fundamenten
Keith en Jeremy Hazell leiden een profetisch 
team. Zij hebben profetisch bediend in vele 
landen en zij leiden Antioch International. Zij 
dienen gemeenten door profetische bedie-
ningen te activeren. Met dit hoofdstuk willen 
Keith en Jeremy Hazell een gezonde balans 
bieden tegen extreme leer met betrekking tot 
het profetische en misbruik door middel van 
de profetische bediening, die wijdverbreid is 
in vele delen van deze wereld.

1. Belang en nut van profetische bediening
2. Typen profetische bediening
3. Nieuwtestamentische profeten
4. Het vrijzetten van profetische bediening
5. Het horen van de stem van God
6. Het beoordelen van profetische woorden
7. Het ontvangen van en het reageren op het 

profetische
8. Profetische samenkomsten in de lokale 

gemeente
9. Valse openbaring
10. Uitstappen

Cursus 7

Praktische tips voor de bedie-
ning
Dr. Vargis leidt het Indian Evangelical Team 
en is een van de bekendste personen van In-
dia die gemeenten sticht. In deze lessen deelt 
hij principes van het leven en leiderschap die 
zijn leven bepalen.

1. Visie en het opstellen van doelen
2. Leiden als voorbeeld� guur
3. Leiderschapsprincipes voor groei
4. Het huwelijk van een dienstknecht

Cursus 8

Het horen van Gods stem
Mark Virkler is de stichter van “Christi-
an Leadership University” (CLU), die in 
nauw partnership staat met ISOM. Hij 
is de auteur van meer dan 60 boeken.

1. Introductie
2. 4 sleutels om God te verstaan
3. Afstemmen op Gods beweging
4. Vastleggen en opnieuw lezen 

Gilbert Bilezikian
4 lessen

Brigg Cli�  
5 lessen

Dr. Berin Gil� llan
1 les

De Module E� ectieve bediening is onze aanrader voor de start van het Bachelorprogramma. De module bestaat uit acht sterke, nuttige hoofd-
stukken en het leert u de principes en vaardigheden voor een levenslange e� ectieve en groeiende bediening. De module is een must en zou door 
iedere Bachelor- en Master-student gevolgd moeten worden!

Cursus 6

1. Prediken en onderwijzen
2. Eigenschappen van een godvruchtige pastor
3. Voorbeelden en preek-onderwerpen
4. Het structureren en schrijven van een dynamische preek
5. Altar calls en conceptversie

Jeremy Hazell

MODULES 15



Module 2 Module Leven in wonderen

Dr. A.L Gill heeft tijdens zijn apostolische reizen in meer dan 80 naties bediend in de 
wereld en heeft gepredikt tot duizenden en de kracht van het evangelie gedemonstreerd 
met wonderen en tekenen. Twintig miljoen van zijn boeken zijn vertaald in twaalf talen. 
Dr. Gill heeft de bediening van John Osteen vele jaren ondersteund en geholpen met het 
opzetten van zijn bijbelschool.

De module Leren in wonderen van dr. A.L. Gill is tot stand gekomen door de vele verzoe-
ken van studenten die meer wilden weten van deze vader van geloof, die tevens Papa Gill 
wordt genoemd. De vijf hoofdstukken van deze module zijn een schat aan diepgaande 
lessen over identiteit, autoriteit, lofprijs en aanbidding, het gebed van geloof dat hemel 
op aarde brengt en de bediening van genezing. Dit is een hele sterke module.

Over de Leraar

Over de Module

Cursus 1

Het beeld van de nieuwe schepping
In dit hoofdstuk onderwijst dr. A.L. Gill wat het betekent om een 
nieuwe schepping te zijn in Christus en wat onze autoriteit is, die 
God heeft hersteld. Door de openbaring van de nieuwe schepping 
overwinnen wij schuldgevoel, schaamte en veroordeling en ont-
vangen wij een nieuwe vrijmoedigheid om te zijn wat God zegt 
dat wij zijn en om op die wijze te leven.

1. Geschapen naar Zijn beeld
2. Het beeld van de Vader
3. Het beeld van de nieuwe schepping
4. Verwisselen van ons oude zelfbeeld
5. Ons beeld in Christus
6. Voordelen van de nieuwe schepping

Cursus 3

Lofprijs en aanbidding
Lofprijs brengt ons naar de buitenhof van God en aanbidding 
brengt ons in de tegenwoordigheid van God, voor Zijn troon van 
genade. A.L. onderwijst in dit hoofdstuk dat wij allen geroepen 
zijn om aanbidders van God te zijn en om in intieme gemeen-
schap te zijn met de Vader. Alleen dan kunnen wij ware vervulling 
ervaren en God zal ons de geheimenissen openbaren en ons 
veranderen naar Zijn beeld.

1. Gods patroon voor lofprijs en aanbidding
2. De betekenis van muziek in het Koninkrijk van God
3. De betekenis van het nieuwe lied
4. Uitdrukkingen van lofprijs en aanbidding
5. Overwinning door lofprijs en aanbidding

Cursus 4

Gebed – Het brengen van de hemel 
naar de aarde
We moeten leren om te bidden in de naam van Jezus, want dat is 
het gebed dat God beantwoord. A.L. leert ons in dit hoofdstuk het 
gebed van geloof en hoe wij God benaderen zodat wij Zijn per-
soonlijke woord horen, wat ons in staat stelt gebeden te bidden 
die vol zijn van geloof.

1. Heer, leer ons bidden
2. Benodigdheden van succesvol gebed
3. Gebeden die het Koninkrijk doen uitbreiden
4. Gebed – de stem van geloof
5. Gebeden vol van geloof

Cursus 5

Gods voorziening voor genezing
Jezus heeft niet alleen de prijs betaald voor onze zonde en 
redding, maar ook voor de genezing van onze ziektes. Door Zijn 
striemen zijn wij genezen. In dit hoofdstuk behandelt A.L. de 
obstakels van het ontvangen van genezing van God en de oorzaak 
en oorsprong van ziekte en hoe God ziekten geneest.

1. Gods kijk op ziekte en lijden
2. Jezus is onze Geneesheer
3. Jezus is ons voorbeeld
4. De Heilige Geest en Zijn kracht
5. De Heilige Geest is voor alle gelovigen
6. Bediening in de kracht van God
7. Bediening in daad en in gebed
8. Praktische hulp voor de bediening

Cursus 2

De autoriteit van de gelovige
God heeft ons in Christus alle autoriteit en kracht gegeven over de 
werken van de vijand. We moeten weten dat wij in een strijd zitten 
en dat het plan van de duivel is om te stelen, te moorden en te ver-
nietigen. Dit hoofdstuk zal u helpen om uw autoriteit te herkennen 
en uit te oefenen. De duivel kan enkel doen wat wij toelaten.

1. Ken uw vijand
2. Autoriteit op aarde
3. Jezus ons voorbeeld
4. De gemeente en haar autoriteit
5. Satans strategieën vandaag de dag
6. Sleutels naar het koninkrijk van God
7. De naam van Jezus
8. Overwinnende geestelijke oorlogsvoering
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“Zie, Ik heb u macht gegeven om op 
slangen en schorpioenen te treden en 

tegen de gehele legermacht van de 
vijand; en niets zal u enig kwaad doen.”

Lucas 10:19



Module 3 John Bevere Module

John Bevere is niet alleen een schrijver van bestsellers, maar ook een wereldberoemde 
leraar. Zijn hoofdstukken gedurende dit semester hadden wereldwijd een blijvend e� ect 
op de levens van studenten. Toen John over het Bachelorprogramma hoorde, wilde hij 
meer van zijn kennis overbrengen op zijn ISOM studenten. Hij is de oprichter van Messen-
ger International en heeft een wereldwijd televisieprogramma. Hij is getrouwd met Lisa 
Bevere, die ook een auteur is en spreekt op conferenties.

Deze module bestaat uit drie klassieke seminars van John Bevere, die live zijn opgeno-
men in kerken. Door partnerschap met ISOM zijn wij in staat geweest om drie van de 
meest belangrijke seminars met John beschikbaar te stellen. In deze drie hoofdstukken 
leert John Bevere ons hoe wij blokkades kunnen herkennen en overwinnen op weg naar 
onze bestemming en roeping van God. We zullen ook leren hoe wij een leven vol impact 
kunnen leiden dat zich focust op God en de eeuwigheid. Dit zijn drie levensveranderende 
hoofdstukken.

Over de Leraar

Over de Module

Cursus 1

Het verbreken van intimidatie
Dit hoofdstuk gaat over het breken van intimidatie, wat een 
demonische macht is. John Bevere vocht jarenlang tegen deze 
macht zonder te weten waartegen hij streed. De openbaring van 
dit hoofdstuk zal u vrijzetten om uw gaven te gebruiken.

1. Uw plaats van autoriteit 
2. Overgedragen gaven
3. De geest van intimidatie – Deel 1
4. De geest van intimidatie – Deel 2 
5. Wek de gave op– Kracht
6. Wek de gave op – Liefde 
7. Wek de gave op– Bezonnen verstand
8. Druk door

Cursus 3

Buitengewoon leven
God roept elke gelovige tot een buitengewoon leven. Als 
christenen is het onze taak om God te zoeken en om Zijn plan te 
begrijpen voor ons leven. Als wij Hem zoeken, brengt Hij ons in de 
positie om het leven te leiden dat wij moeten leiden. Onze kennis 
van genade is belangrijk hierin.

1. God wordt behaagd met het buitengewone
2. Geopenbaard wie we zijn
3. U kunt het doen!
4. Nieuwheid van leven
5. Heiligheid
6. Het Koninkrijk van God in u
7. De toegang
8. Niet te vatten
9. Ware geloof is ona� atend
10. Waar luistert u naar?
11. Het vlees
12. Gods keizerlijke heerschappij

Cursus 2

Gedreven door Eeuwigheid
Vele gelovigen leven enkel voor het heden. God wil, echter dat wij 
het eeuwige leven in gedachten houden. Onze daden op de wereld 
bepalen hoe wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als christenen 
moeten wij er zeker van zijn dat ons leven het verschil maakt.

1. De Eeuwigheid
2. Eeuwige woonplaats van de doden
3. Oordeel van hen die misleid zijn
4. De grote afvalligheid
5. Het fundament
6. Hemel
7. De rechterstoel van Christus
8. Gods douane – Deel 1
9. Gods douane – Deel 2
10. Vermenigvuldiging – Deel 1
11. Vermenigvuldiging – Deel 2
12. Persoonlijke invloed
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“Want God heeft ons niet gegeven 
een geest van lafhartigheid, maar van 

kracht, van liefde en van bezonnenheid.”
2 Timoteüs 1:7



Module 4 Module Romeinen, Huwelijk & Gezin
Deze module is tot stand gekomen door WIN Ministries, geleid door Brick Cli� , die in partnerschap is met ISOM. Deze module bestaat uit vijf 
hoofdstukken van de beste leraren van de bekende Elim Bible Institute in Lima, New York. Deze hoofdstukken bieden duidelijk bijbels onderwijs 
over huwelijk en gezin, persoonlijk verlies, hoe verleidingen te overwinningen, als ook een interessant en informatief inzicht van de brief aan de 
Romeinen. Deze hoofdstukken zullen een grote zegen zijn voor elke christen en elke kerk.

Cursus 1

Brief aan de Romeinen
Paulus heeft de brief aan de Romeinen opge-
bouwd zoals het proces van een rechtszitting 
waar de mens schuldig is voor de wet, zonder 
hoop op redding of vrijspraak. In Christus, 
verandert God het verhaal en Hij rechtvaardigt 
ons. Dit hoofdstuk biedt een diepere kennis 
zodat u de brief aan de Romeinen in een 
nieuw licht kunt bestuderen.

1. Introductie en overzicht
2. Het starten van de rechtszaak
3. De zaak gaat verder
4. Vooronderzoek ten gunste van 

aangeklaagden
5. Gerechtvaardigd door geloof
6. Heiliging zonder wet
7. Introductie Hoofdstuk 8
8. Israël: De almacht van God
9. Het christelijk leven leiden
10. Houding jegens de overheid en uw 

zwakkere broeder

Cursus 3

Huwelijk en het Gezin
Stacy Clince onderwijst over het bijbelse 
verbond van huwelijk. ‚Het huwelijk is twee 
onvolmaakte mensen die een verbondsre-
latie aangaan en ijverig intimiteit nastre-
ven onder de liefhebbende heerschappij 
van Christus.” Elk deel van deze de� nitie is 
belangrijk.

1. Hoe ziet God het huwelijk?
2. Huwelijk gebouwd op bijbelse principes
3. Voorbereiden op huwelijk – Deel 1
4. Voorbereiden op huwelijk – Deel 2
5. Wandelen in liefde – Deel 1
6. Wandelen in liefde – Deel 2
7. De kracht van invloed
8. Seksualiteit – Deel 1
9. Seksualiteit – Deel 2
10. Gezonde communicatie

Cursus 4

Uw bestemming vervullen
In dit hoofdstuk leert Brigg Cli� , voorzit-
ter vanWIN Ministries, ons hoe wij onze 
bestemming van God kunnen ontdekken 
en welke stappen benodigd zijn om uw 
bestemming te vervullen. Hij deelt veel 
bijbelse voorbeelden, maar ook prakti-
sche wijsheid van zijn 25 jaren ervaring in 
bediening.

1. Geef nooit op – nooit!
2. Uw bestemming bereiken in moeilijke 

tijden
3. Hindernissen om uw bestemming te 

bereiken
4. Groeien in uw bestemming

Cursus 5

Overwinnend christelijk Leven
In dit hoofdstuk leert Brigg Cliff ons door 
welke invloeden wij verleidingen ervaren.
Hij noemt strategieën waarmee wij onze 
zwakheden kunnen beschermen en bronnen
van verleiding kunnen vermijden, zodat wij 
deze op lange termijn kunnen overwinnen.

1. Overwinnen verleiding – Deel 1
2. Overwinnen verleiding – Deel 2

Cursus 2

Groeien door verlies
Dit hoofdstuk is gericht op twee waargebeur-
de verhalen over de kinderen van Stacy Cline. 
Hij was 25 jaar lang decaan en pastor van de 
Elim Bible Institute. In dit hoofdstuk beschrijft 
hij het proces van genezing en herstel na het 
verlies van een geliefd kind of familielid.

1. Ons persoonlijke getuigenis
2. Het overdragen van “waarom?” vragen aan 

God
3. De weg van het kruis omhelzen
4. Het genezingsproces
5. Anderen dienen tijdens persoonlijke pijn
6. De vrucht van genezing: Ontvangen van 

nieuwe zegeningen

Paul Johannson
10 lessen

Stacy Cline
6 lessen

Stacy Cline
10 lessen

Brigg Cli�  
4 lessen

Brigg Cli�  
2 lessen
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“Wij dan, gerechtvaardigd uit het 
geloof, hebben vrede met God door 

onze Here Jezus Christus.”
Romeinen 5:1



Module 5 Vrouwen in Opleiding – Deel 1
Vrouwen in Opleiding (deel 1) kwam in 2008 uit tijdens een historische conferentie met Missionwerk Karlsruhe. De leus van die conferentie was: 
‘Man en vrouw zij aan zij.’ In die tijd namen 1.500 bezoekers deel in Karlsruhe en volgden vele anderen de conferentie live op 110 locaties via satel-
liet. Onder de leraren die live dienden waren Joyce Meyer, Lisa Bevere, Darlene Zschech, John Bevere, Deborah Cobrae, Berin en Lisa Gil� llan. Sinds 
die tijd is deze module een zegen geweest voor honderden groepen vrouwen en kerken in de Duitssprekende talen en wereldwijd.

Cursus 2

Moeder en Mentor 
Lisa Bevere, leraar en best-
selling auteur

1. Het hart hebben van 
    een moeder
2. Seksuele reinheid

Cursus 1

De waarde van 
een Vrouw
Bobbie Houston, Pastor van 
Hillsong Church, Australia

1. Een droom voor 
vrouwelijkheid

2. Ze verzamelt van de vier 
uithoeken van de aarde

3. Laat goedheid overheersen

Cursus 6

Goddelijke Genezing 
Pastorin Gloria Copeland
Kenneth Copeland Ministries

1. De waarheid van genezing 
en zijn traditie

2. Sleutels en obstakels voor 
genezing

3. De autoriteit van de 
gelovige en resultaat van 
genezing

Cursus 5

Gebruiken van Uw 
Potentie 
Christine Caine leider van 
the Hillsong Network

1. Overwinnen met God
2. Uw denken bepaalt wie 
    u bent

Cursus 8

Bediening van de 
Heilige Geest 
Pat Harrison dochter van 
Kenneth E. Hagin, stichter van 
Faith Christian Fellowship

1. De wegen kennen van de 
Heilige Geest

2. Hoe geleid te worden door 
de Geest

3. Weten wie de Heilige 
Geest is

Cursus 14

Problemen in 
Leiderschap 
Dr. Joyce Meyer Auteur 
Bestseller, TV-predikant

1. Verantwoordelijkheid en 
voorbereiding

2. Sleutel voor overwinning

Cursus 7

AIDS Onderwijs 
Dr. Carolyn Klaus arts, 
AIDS Clinic stichter

1. Overzicht van het AIDS virus

Cursus 4

Overwinnen van 
Teleurstelling 
Lisa Gil� llan co-stichter 
van ISOM

1. Het individu en velen
2. De God die ziet
3. Overwinnen van 

teleurstelling & depressie

Cursus 3

Gods Geheime 
Wapen 
Deborah Cobrae, Pastor van 
Rock church, California

1. Gods doel voor vrouwen
2. Gods plan voor vrouwen
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Cursus 15

Vrouwen in 
Aanbidding
Darlene Zschech voormalig 
worshipleider Hillsong Church, 
Sydney, Australia

1. Leven uit een positie van 
lofprijs

2. Realiseer uw dromen
3. U zult voortgaan in vreugde
4. Vrouwen als uitbundige 

aanbidsters

Cursus 11

Zegen van Generaties 
Helen & John Burns Pastors 
van Victory Christian Center, 
Canada

1. Het wonder van moeder zijn
2. Het wonder van de 

omhelzing van de vader

Cursus 10

Gods Plan voor 
Uw Gezin 
Marilyn Hickey leraar en evangelist

1. Geef bescherming aan uw gezin
2. Overwinnen van afwijzing

Cursus 9

Verdriet & Pijn Over-
winnen 
Pastorin Cheryl Salem
voormalig Miss America, 
auteur boek

1. Verdriet en pijn
2. Herstel

Cursus 13

Vrouwenbediening 
in de Kerk 
Janet Conley Pastor en vrouw 
van Bayless Conley

1. Elementen van 
vrouwenbediening

Cursus 12

Vrouw van de Pastor 
Dr. Betty Price Pastor en 
vrouw van Dr. Fred Price

1. Kanker overwinnen en vrouw 
zijn van een pastor

“De Here deed het machtwoord weerklinken; de boodschapsters van goede tijding waren een grote schare.”
Psalm 68:12



Module 6 Vrouwen in Opleiding – Deel 2
Deze module bestaat uit 17 hoofdstukken van geweldige vrouwen Gods die delen over hun leven en hun bediening en hoe zij vele obstakels over-
wonnen hebben met God en hoe zij in staat waren om in hun roeping te stappen waarin zij God vandaag de dag dienen. God ziet onze potentie 
vanaf het begin. Hij ziet niet alleen wat we nu zijn, maar Hij ziet ook wat we kunnen en zullen zijn in Christus. Hij heeft geweldige gaven en talenten 
in ons geplaatst, die Hij vrijzetten. Dat is het doel van deze module.

20 BACHELOR- EN MASTERPROGRAMMA

Cursus 2

De Heilige Geest 
Sue Bryan Pastor, Rock 
Church, California

1. Hoe de doop te ontvangen 
in de Heilige Geest

2. Hoe te dienen in de Heilige 
Geest 

Cursus 1

Dienaar van het 
evangelie
Judy Bauer Kingdom 
Advancement Ministries

1. Leidraad van evangelie
2. E� ectief uw getuigenis 

delen

Cursus 6

Genezing van 
Abortus 
Sonia Freeman

1. Genezing van pijn van 
abortus

2. Overwinnen van haat

Cursus 5

Communicatie met 
Tieners 
Dawna Elguera Pastor, Rock 
Church, California

1. Communicatie met 
tieners – Deel 1

2. Communicatie met 
tieners – Deel 2

Cursus 8

Negen Principes 
van Oorlog 
Barbara Peters Pastor, 
Angel Fire Ministries

1. Overzicht van 
oorlogsvoering

2. Principes 1 – 6 van 
oorlogsvoering

3. Principes 7 – 9 van 
oorlogsvoering

Cursus 14

Vrouwelijke 
Vriendschappen 
Holly Wagner Pastor, 
Oasis Church, Los Angeles

1. De waarde van vriendschap
2. De kracht van vriendschap
3. Hoe bouw je een goede 

vriendschap op

Cursus 7

Het tot stand bren-
gen van een wonder 
Barbie Meyer

1. Het onmogelijke 
overwinnen

Cursus 4

Overwinnen van 
Verslaving 
Danica Goward-Burns doch-
ter van John en Helen Burns

1. Overwinnen van anorexia

Cursus 3

Vinden van uw 
roeping 
Shoddy Chase

1. De roeping van God
2. De bediening van verzoening

Cursus 15

Overwinnende Vrouwen 
Kerri Weems Pastor, 
Celebration Church, Florida

1. Leid een leven met doel
2. De kracht van redding

Cursus 16

Ervaren van wonderen 
Gaby Wentland Mission Freedom

1. Ervaar Gods wonder
2. Geloof God voor het 

onmogelijke

Cursus 17

Vervuld leven als 
alleenstaande 
Lindsay Willis

1. Het belang van alleenstaande 
vrouwen in Gods koninkrijk

2. Vervuld leven als 
alleenstaande

Cursus 11

Schaamte overwinnen 
Denise Renner Rick Renner 
Ministries

1. Vrijheid van schande
2. Accepteer Gods vrijheid 

van schande

Cursus 10

Bediening van 
genade 
Blair Petrini zuster van 
Bayless Conley

1. Maak het verschil

Cursus 9

De Ester Boodschap 
Berin & Lisa Gil� llan
stichters van ISOM

1. Geroepen voor een tijd 
als deze – Deel 1

2. Geroepen voor een tijd 
als deze – Deel 2

Cursus 13

Vrouwen van Wijsheid 
Joyce Villalobos Pastor, 
Oak Valley Church

1. Spreuken 31 Vrouw

Cursus 12

Seksueel misbruik 
Margaret Stunt stichter, 
Unlocking Ministries

1. Het overwinnen van misbruik
2. Talenten gebruiken die God geeft



Module 7 Vrouwen in Opleiding Essentieel
Deze module bevat een selectie van een aantal van de beste hoofdstukken van vrouwen in opleiding – deel 1 en 2. Deze hoofdstukken zijn inspi-
rerend voor mannen en vrouwen. In deze module delen geweldige vrouwen hun levenservaring en hoe zij vele obstakels hebben overwonnen en 
in staat zijn geweest om te wandelen in hun roeping van vandaag de dag. Let op: Voor de Bachelor- en Master diploma’s kunnen maar één van de 
Module 5 tot en met 7 worden gekozen.

MODULES 2121

Cursus 16

Ervaren van wonderen 
Gaby Wentland Mission Freedom

1. Ervaar Gods wonder
2. Geloof God voor het 

onmogelijke

Cursus 1

Dienaar van het 
evangelie
Judy Bauer Kingdom 
Advancement Ministries

1. Leidraad van evangelie
2. E� ectief uw getuigenis 

delen

Cursus 11

Zegen van Generaties 
Helen & John Burns Pastors 
van Victory Christian Center, 
Canada

1. Het wonder van moeder zijn
2. Het wonder van de 

omhelzing van de vader

Cursus 5

Gebruiken van Uw 
Potentie 
Christine Caine leider van 
the Hillsong Network

1. Overwinnen met God
2. Uw denken bepaalt wie 
    u bent

Cursus 6

Goddelijke Genezing 
Pastorin Gloria Copeland
Kenneth Copeland Ministries

1. De waarheid van genezing 
en zijn traditie

2. Sleutels en obstakels voor 
genezing

3. De autoriteit van de 
gelovige en resultaat van 
genezing

Cursus 4

Overwinnen van 
Teleurstelling 
Lisa Gil� llan co-stichter 
van ISOM

1. Het individu en velen
2. De God die ziet
3. Overwinnen van 

teleurstelling & depressie

Cursus 9

De Ester Boodschap 
Berin & Lisa Gil� llan
stichters van ISOM

1. Geroepen voor een tijd 
als deze – Deel 1

2. Geroepen voor een tijd 
als deze – Deel 2

Cursus 10

Gods Plan voor 
Uw Gezin 
Marilyn Hickey leraar en 
evangelist

1. Geef bescherming aan uw gezin
2. Overwinnen van afwijzing

Cursus 14

Problemen in 
Leiderschap 
Dr. Joyce Meyer Auteur 
Bestseller, TV-predikant

1. Verantwoordelijkheid en 
voorbereiding

2. Sleutel voor overwinning

Cursus 8

Negen Principes 
van Oorlog 
Barbara Peters Pastor, 
Angel Fire Ministries

1. Overzicht van 
oorlogsvoering

2. Principes 1 – 6 van 
oorlogsvoering

3. Principes 7 – 9 van 
oorlogsvoering

Cursus 9

Verdriet & Pijn Over-
winnen 
Pastorin Cheryl Salem
voormalig Miss America, 
auteur boek

1. Verdriet en pijn
2. Herstel

Cursus 16

Ervaren van wonderen 
Gaby Wentland Mission Freedom

1. Ervaar Gods wonder
2. Geloof God voor het 

onmogelijke

Cursus 15

Vrouwen in 
Aanbidding
Darlene Zschech voormalig 
worshipleider Hillsong Church, 
Sydney, Australia

1. Leven uit een positie van 
lofprijs

2. Realiseer uw dromen
3. U zult voortgaan in vreugde
4. Vrouwen als uitbundige 

aanbidsters

Cursus 8

Bediening van de 
Heilige Geest 
Pat Harrison dochter van 
Kenneth E. Hagin, stichter van 
Faith Christian Fellowship

1. De wegen kennen van de 
Heilige Geest

2. Hoe geleid te worden door 
de Geest

3. Weten wie de Heilige 
Geest is



Module 8 Module Geestelijke Intimiteit

Dr. Mark Virkler is stichter en voorzitter van Christian Leadership University (CLU), die in 
nauw partnerschap werkt met ISOM. Hij is auteur van meer dan 60 boeken. Het doel van 
de cursussen op zijn universiteit is om christenen te ondersteunen in de groei van hun 
intieme relatie met de Heilige Geest. Door deze hoofdstukken leert u heel praktisch hoe u 
persoonlijke wijsheid en openbaring kunt krijgen van God en hoe u in praktijk kunt bren-
gen wat u hebt geleerd.

De module geestelijke intimiteit is gebaseerd op het leren horen van Gods stem voor alle 
belangrijke zaken van het leven en om deze dingen op te schrijven en praktisch te imple-
menteren. Deze vijf hoofdstukken stimuleren sterk een intieme relatie met God, dat begint 
met hoofdstuk 1, het duidelijk horen van de stem van God. U zult horen over droominter-
pretatie, over hoe u op natuurlijke wijze bovennatuurlijk kunt leven en over hoe u geest-
vervuld onderwijs en innerlijke genezing van God kunt ontvangen. Dit is heel praktische 
en intensieve module.

Over de Leraar

Over de Module

Cursus 1

Gods stem horen
In dit hoofdstuk leert Mark Virkler ons hoe elke christen in vier 
stappen kan leren om de stem van God dagelijks te verstaan. Na 
elk hoofdstuk is er een opdracht om naar Gods stem te luisteren 
voor een antwoord van een speci� eke vraag die de studenten 
kunnen hebben.

1. Vier sleutels om Gods stem te verstaan
2. Vragen over het horen van de stem van God
3. Intimiteit: Het verlangen van Gods hart
4. Herken Gods stem als spontane gedachten
5. Hoe afgoden te verwijderen uit uw hart
6. Stil worden
7. Probeer te zien tijdens het bidden
8. Hoe u uw capaciteit om te zien kunt herstellen
9. Vastleggen en opnieuw lezen
10. De ervaring van het Tabernakel

Cursus 3

Gebeden die het Hart genezen
Dit hoofdstuk is een genezingsseminar, waar Mark Virkler op een 
praktische wijze onderwijst hoe wonden van de ziel en van het hart 
permanent genezen kunnen worden en hoe wij kunnen leven door 
de waarheid. Dit hoofdstuk brengt u langs stappen voor emotionele 
genezing en genezing van herinneringen en zelfbeeld.

Cursus 4

Geestvervuld onderwijs
In dit hoofdstuk leert Mark Virkler ons hoe hij in staat was 60 
boeken te schrijven. Hij beantwoordt de vraag van wat gezalfd 
onderwijs en gezalfde prediking is en wat wij moeten doen om 
al het onderwijs dat wij delen levensveranderend te maken voor 
degenen die het horen.

1. Wat is Geestvervuld onderwijs?
2. De rol van het verstand bij het leren
3. De rol van het hart bij het leren
4. Praktische tips voor Geestvervuld onderwijs

Cursus 5

Bovennatuurlijk op natuurlijke wijze
In dit hoofdstuk leert Mark Virkler ons hoe christenen Gods 
wonderen en bovennatuurlijke kracht elke dag kunnen ervaren 
door gemeenschap met de Heilige Geest. Onze normale levensstijl 
moet bovennatuurlijk zijn, omdat wij kinderen zijn van een bo-
vennatuurlijke God, die niet beperkt is en die ons wil leiden naar 
compleet nieuwe niveaus.

1. De wegen van de Heilige Geest leren
2. Hoe geleid te worden door de Geest
3. Weten wie de Heilige Geest is

Cursus 2

Hoor God Door Uw Dromen
Toen de Heilige Geest werd uitgestort tijdens Pinksteren citeerde 
Petrus Joel 2: 28-32 en hij zei dat de belofte van God in vervulling 
was gegaan: om tot al Zijn kinderen te spreken door dromen en 
visioenen. Dit hoofdstuk benadrukt het belang van dromen in ons 
leven en hoe we de afbeeldingen en symbolen kunnen interprete-
ren in deze dromen en hieruit Gods instructies kunnen ontvangen.

1. De betekenis van dromen
2. Principes van droominterpretatie – Deel 1
3. Principes van droominterpretatie – Deel 2
4. Principes van droominterpretatie – Deel 3
5. Principes van droominterpretatie – Deel 4 
6. Regels interpretatie dromen in een groep
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1. De� nitie van een genezen hart
2. De taal van het hart
3. Het breken van zonden en generatievloeken
4. Het verbreken van onheilige zielebanden
5. Het vervangen van goddeloze overtuigingen
6. Verbreken van zelfopgelegde gelofte
7. Gebed voor innerlijke genezing
8. Breken van vloeken die uitgesproken zijn
9. Bevrijdingsgebed

“Mijn schapen horen naar mijn stem 
en Ik ken ze en zij volgen.”

John 10:27



De Messianistische module is tot stand gekomen door Perry Stone die de wereldwijde 
bediening ‘Voice of Evangelism’ leidt. Hij heeft vele boeken geschreven en is wereldwijd 
te zien in zijn televisieprogramma ‘MannaFest.’ In deze TV-show leert hij christenen over 
de Hebreeuwse wortels van hun geloof. Perry’s eerste liefde is evangelisatie. Hij is ook een 
expert van bijbelse profetie en gebeurtenissen van de eindtijd.

De Messianistiche module bestudeert de wortels van het christelijk geloof in het Oude 
Testament, waar Mozes het verbond ontving van God voor zijn mensen op de berg Sinaï. 
Veel belangrijke onderwerpen, zoals de priesterlijke bediening, verzoening, verbond met 
God, tabernakel en tempel, betekenis van altaren, shofar, bijbelse kalender, betekenis van 
de zeven feesten en hun verwijzing naar Christus, de komende Messias, worden levendig 
besproken. Deze hoofdstukken verdiepen uw kennis van de Bijbel.

Over de Leraar

Over de Module

Messianistische ModuleModule 9 

MODULES 2323

Cursus 1

Profetische geheimenissen van de Zeven Feesten
In dit hoofdstuk legt Perry Stone heel levendig in zijn studio de zeven 
feesten uit die het leven van de mensen van God met God regelt. We 
leren dat de zeven feesten niet alleen een natuurlijke betekenis hebben, 
maar ook een profetische betekenis hebben die vervuld wordt in Christus.

1. Drie betekenissen van de zeven feesten
2. Het paasfeest en de verzoening
3. Lente- en herfstfeesten
4. De drie herfstfeesten

Cursus 4

Voorschriften voor priesters
In dit hoofdstuk leren we over het ambt, de bediening en de kleding 
van de priester, evenals de overdracht van het ambt van priesterschap 
in het nieuwe verbond met Jezus Christus, onze Hogepriester en dan 
op Zijn beurt door Hem naar ons.

1. Melchizedek, priesterschap en gewaden
2. God stelt een nieuw priesterschap in
3. Overdracht van priesterschap overeenkomstig de orde van 

Melchizedek
4. De priesterlijke bediening van Jezus

Cursus 7

Verzoenen van Genesis 1 en Wetenschap
In dit hoofdstuk legt Dr. Gerald Schroeder uit dat de zes dagen van 
het bijbels scheppingsverhaal niet in tegenspraak is met de weten-
schap, maar dat de oerknaltheorie het bijbelse verhaal bevestigt.

Cursus 8

Vijandigheid tussen Twee Zaden (Bill Cloud)
In dit hoofdstuk laat Bill Cloud zien dat het zaad van God en het zaad 
van de vijand vanaf het begin bestond. Dat gaat door alle generaties 
tot op de dag van vandaag. We zijn in Adam of in Christus.

1. Het goede en het slechte zaad
2. De gelijkenis van de zaaier – het goede zaad
3. De gelijkenis van de tarwe en het onkruid

Cursus 9

Israël en de kerk (Curt Landry)
Dit hoofdstuk weerlegt de substitutietheologie dat christenen het 
volk van Israël hebben vervangen. We zijn geënt in de olijfboom van 
Israël en hebben dus deel aan de verbonden en beloften van God.

1. Vervulde profetieën als getuigenis van trouw van God 
2. Partner of the covenant of God with Israël
3. We zijn geënt aan de olijfboom – Israël 

Cursus 6

Profetische ontdekkingen van de Zeven Feesten
In dit hoofdstuk verdiept Perry Stone de profetische geheimenissen 
van de zeven feesten en laat zien hoe de zeven feesten werden ge-
vierd en hoe ze vervuld zijn in Jezus Christus en nog steeds vervuld 
zullen worden.

1. De zeven feesten – het Paasfeest en Jezus
2. Feest van ongezuurde broden en het feest van de eerste 

opbrengsten
3. Pinksteren en de drie herfstfeesten
4. De dag van verzoening, het Loofhuttenfeest

Cursus 5

Geheimen van de Tabernakel van Mozes
Dit hoofdstuk voorziet ons van diepe inzichten in de tabernakel van 
Mozes en in Gods plan om te verblijven in ons midden en hoe dat tot 
stand is gekomen.

1. Geheimen van het tabernakel– Deel 1
2. Geheimen van het tabernakel– Deel 2
3. De bouw van het tabernakel
4. Leven in de schaduw van de Almachtige

Cursus 2

Onthullen van Hebreeuwse geheimenissen
Dit hoofdstuk laat, onder andere, de oorsprong van de shofar hoorn 
en tallit zien, de gebedssjaal die Jezus droeg en gebruikte in Zijn 
bediening. Hier zien wij Gods plan voor redding al verborgen in het 
Oude Testament.

1. Betekenis & Toepassing van shofar
2. Geestelijke & Profetische betekenis van shofar
3. Studie van Joodse gebedssjaal
4. De Tallit – de gebedssjaal

Cursus 3

Joodse Huwelijksrituelen
Dit hoofdstuk leidt ons door het proces van de joodse bruiloft en toont 
de parallellen voor onze identiteit als bruid van Christus en het grote 
bruiloftsfeest van het Lam.

1. Twee fasen van Joodse bruiloften
2. Voltrekking van het huwelijk – beeld van de opname
3. De geheime hemelvaart
4. De maaltijd die niet is opgegeten



Module 10 Cleansing Stream Module
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Deze hoofdstukken worden gegeven door Chris Hayward, de internationale directeur van Cleansing Stream Ministries, en Raymond Pettitt, de direc-
teur van training. Beiden hebben jarenlange ervaring in de genezing- en bevrijdingsbediening in lokale kerken. Hoofdstuk vijf wordt onderwezen 
door Joseph Garlington, Bishop van Reconciliation Ministries International.

De Cleansing Stream module is levensveranderend en helpt christenen om genezing en bevrijding te ontvangen voor obstakels in geestelijke 
groei, zoals misbruik, angst, woede, onvergevingsgezindheid, seksuele verslaving etc. Vloeken worden geopenbaard en verbroken en vervangen 
met zegeningen en verkeerde denkpatronen worden vervangen met de waarheid. Na vier hoofdstukken participeren studenten in een weekend 
van bediening (vrijdagavond en zaterdag) waar getrainde leiders van Cleansing Stream hen komen bedienen. Dit weekend van bediening kost 30 
EUR per deelnemer.

Over de Leraar

Over de Module

Chris Hayward

Raymond Pettitt

Joseph Garlington

Cursus 1

Hoe te wandelen in de Geest
Dit hoofdstuk geeft diepgaand onderwijs 
over het onderscheid tussen ons vlees en 
de Geest. We leren hoe te wandelen en hoe 
te groeien in een intieme relatie met de 
Heilige Geest en hoe Zijn leiding te volgen. 
Dit is het fundament voor een overwinnend 
leven, want waar de Geest van God is, daar is 
vrijheid.

Cursus 4

Het binnentreden van de Bron
In dit hoofdstuk leren we ons grondig te 
bekeren en Gods reiniging van alle ongerech-
tigheden te ontvangen. Dit is de basis voor 
diepgaande genezing en vrijheid Jezus heeft 
de prijs betaald door Zijn bloed voor onze 
reiniging, maar wij moeten komen en de bron 
van reiniging binnengaan.

Cursus 2

Geef alles aan God
Dit hoofdstuk gaat over het onderwerpen 
van ieder gebied van uw leven aan God en 
hoe een leven te leiden dat God behaagt. 
Jezus, als onze Heer zal orde brengen in ieder 
gebied – onze ziel, relaties, werk, � nanciën, 
bediening en gebruik van tijd. Alleen wat wij 
geven aan God, kan Hij veranderen.

Weekend van Bediening
Dit weekend is het hoogtepunt van de Cleansing Stream Module 
waar de deelnemers verder onderwijs en persoonlijk gebed ontvan-
gen via een ervaren bedieningsteam op alle belangrijke gebieden, 
zoals: 

• Afwijzing, onvergevingsgezindheid, misbruik
• Bevrijding van seksuele verslavingen
• Bevrijding van de geest van angst, dood en andere machten

De deelnemers leren tijdens het weekend hoe ze geestelijk kunnen 
zegevieren op een dagelijkse basis en hoe de deuren te sluiten voor 
zonde en de machten van de duisternis.

Cursus 3

Spreek Woorden van Leven 
In dit hoofdstuk leren we enkel woorden van 
leven te spreken tot onszelf en tot anderen. 
God heeft alles geschapen door Zijn woorden 
Op dezelfde wijze scheppen wij ons leven en 
onze toekomst door de woorden die wij spre-
ken. We leren hoe woordvloeken te verbreken 
en hoe deze te vervangen met Gods zege-
ningen en om onze tong te reinigen en een 
wacht voor onze mond te plaatsen.

Cursus 5

Het doel bereiken
Dit hoofdstuk komt direct na het weekend en 
leert geestelijke disciplines voor het dagelijks 
leven, zodat de principes die geleerd zijn in 
het weekend van bediening een levensstijl 
kunnen worden. Paulus zegt dat we het verle-
den moeten vergeten en ons moeten richten 
op het doel van onze roeping richting hemel.

Raymond Pettitt

Chris Hayward

Zitat eines Pastors

 „Dieser Kurs ist genial und entspricht 
voll unseren Erwartungen. Wir haben 
ihn sofort als Standardkurs in unsere 
Gemeinden integriert.“

Heilung und Befreiung 
in der Ortsgemeinde:

● Monat 1: „Ausrichtung“
Wie man ein geistliches 
Leben in Gottes Ordnungen 
für alle Bereiche führt.

● Monat 2: „Heiligung“
Wie man Ehe, Familie, 
Beruf, Besitz und sich selbst 
Gott anver-traut und heiligt.

● Monat 3: „Worte“
Wie man die Zunge reinigt 
für überfl ießenden Segen.

● Monat 4: „Reinigung“
Wie man sich von „Haken 
in der Seele“ befreit. 

● Dienst-Wochenende 
(Freitagabend und Samstag)

● Monat 5: „Ziele erreichen“
Wie man dauerhaft in der 
erlangten Freiheit lebt und 
das Gelernte umsetzt.

Cleansing Stream Deutschland · Postfach 890522 · 13021 Berlin
Tel.: 0 30/96 20 04-70 · Fax: 0 30/92 37 17-25 · info@cleansingstream.de

w w w . c l e a n s i n g s t r e a m . d e

Bestellen Sie:
● Info-Katalog (kostenlos)
● Info-Flyer (kostenlos)
● Gemeindepaket für 100 € zur Vor-

stellung in der Gemeinde. Es enthält:
 • Schüler- und Leiter-Ordner
 • Fünf DVD‘s für 5 Monate
 • Buch „Köder des Feindes“
 • Buch „Das Geheimnis des Weinstocks“
 • Gebühr für den Leiter

● Preisstaffel für das 5-monatige 
Basis-Seminar

 Bis 20 Teilnehmer: € 55,–/Person
 Ab 21 Teilnehmern: € 50,–/Person

● Jeder Teilnehmer erhält: 
 • Schüler-Ordner
 • Buch „Köder des Feindes“
 • Buch „Das Geheimnis des Weinstocks“

International 
School of Ministry



Module 11 Module Geestelijke Intimiteit
Gods doel met onze levens is dat wij geestelijke volwassenheid bereiken in al ons denken, spreken en handelingen (Efeziërs 4:10-12), zodat Chris-
tus in ons wordt gevormd en zodat Hij kan werken in onze levens. Hiervoor moeten we leven in de vrijheid van Christus en gezond zijn in geest, 
verstand, ziel en lichaam, zodat wij vaten van eer kunnen zijn, bruikbaar voor het werk van de bediening in het Koninkrijk van God. In deze module 
kunt u acht geweldige hoofdstukken verwachten die wereldwijd aangetoond hebben van nut te zijn in de levens van talloze christenen en kerken.

MODULES 2525

Lance Wallnau
5 lessen

D. Smith-Pegues
3 lessen

Dr. David Sumrall
2 lessen

Dr. Douglas Weiss
3 lessen

Phil Pringle 
2 lessen

Robert Morris 
7 lessen

Dr. Douglas Weiss
5 lessen Chris Hayward

5 lessen

Cursus 1

De Strategie van Zeven Bergen
Christenen moeten bouwen aan het konink-
rijk van God in de maatschappij, niet alleen 
in de kerk. Lance Wallnau onderwijst ons 
hoe wij zeven gebieden van cultuur moeten 
beïnvloeden met het evangelie. We zijn op 
weg naar convergentie, waar onze gaven zijn 
afgestemd op onze roeping.

1. De zeven bergen
2. Gebieden van invloed
3. Uw reis naar convergentie
4. Obstakels naar convergentie
5. Wereldbeeld op convergentie

Cursus 5

Het aanpakken van 
levensproblemen
Deborah Smith-Pegues is een succesvolle 
zakenvrouw en bijbelleraar. In dit hoofdstuk 
leert zij hoe woorden positief te gebruiken, 
zelfverzekerd te leven en anderen te confron-
teren op bijbelse wijze.

1. De tong in bedwang houden
2. Opperste zelfvertrouwen
3. Confronteren zonder woede

Cursus 2

Omgaan met Verraad
Iedereen ervaart verraad in het leven. Maar 
wij moeten niet toestaan dat deze ervaring 
ons stopt of vernietigt. David Sumrall leert 
ons hoe wij vroeg verraad kunnen herkennen 
en het kunnen overwinnen.

1. Herkennen van Verraad
2. Overwinnen van de pijn van verraad

Cursus 6

Dr. Douglas Weiss heeft veel boeken geschre-
ven over het huwelijk. Veel christenen heb-
ben weinig kennis over het huwelijk en wat 
Gods plan is voor een succesvol huwelijk. In 
dit hoofdstuk leert Dr. Weiss ons hoe we een 
gezond huwelijk kunnen bouwen in dagelijk-
se gemeenschap met God.

1. Het wonder van huwelijk
2. The verschil tussen een werelds en 

christelijk huwelijk
3. De grootste dient de kleinere

Cursus 3

Principes van Leiderschap
Phil Pringle is oprichter van de C3 church in 
Sydney, Australië en leidt een wereldwijd 
netwerk van meer dan 300 C3 kerken. Hij leert 
hoe sterke gemeenten gebouwd kunnen 
worden in de kracht van de Heilige Geest.

1. Kerkgroei voor hedendaagse tijd
2. De gemeente bouwen door de kracht en 

tegenwoordigheid van de Heilige Geest

Cursus 7

Het Gezegende Leven
Robert Morris is pastor van Gateway church in 
Texas, met meer dan 26.000 leden. Zijn
TV-programma “The Blessed Life” is de titel 
van dit hoofdstuk en leert principes van ver-
menigvuldiging en de juiste benadering van 
� nanciën.

1. Het gezegende leven
2. Het gaat allemaal om het hart
3. Het gaat allemaal om het hart
4. Het principe van rust
5. Verbreken van de geest van mammon
6. Ben ik vrijgevig?
7. De principes van vermenigvuldiging

Cursus 4

Seksuele Genezing
Dr. Douglas Weiss leidt een van de grootste 
klinieken in de Verenigde Staten om seks-
verslaving te overwinnen en een gezonde 
seksualiteit te ontwikkelen. Iedereen kan van 
dit praktische hoofdstuk leren.

1. Leven zonder seksuele immoraliteit
2. Overwinnen van seksueel misbruik
3. Overwinnen van seksverslaving
4. Hoe geweldige seks te hebben binnen 

huwelijk
5. Opvoeding van seksueel gezonde kinderen

Cursus 8

Cleansing Stream
In dit hoofdstuk leren Chris Hayward en 
Raymond Pettitt ons hoe wij vrij worden van 
afwijzing, misbruik, seksuele verslaving en 
angsten en hoe wij kunnen leven in de vrij-
heid van Christus.Dit hoofdstuk verschilt van 
module 10 en is opnieuw opgenomen.

1. Wandel naar de Geest
2. Geef alles aan God
3. Spreek woorden van leven
4. De reinigende bron binnentreden
5. Het doel bereiken

De drie-eenheid van het huwelijk



Module 12 Transformatie van de economie

Extra cursussen (7 tot 23)

26 BACHELOR- EN MASTERPROGRAMMA

Dr. Graham Power Os Hillman

Patrick Kuwana

Bruno Roche

Jim Cobrae

Frank Lopez

Cursus 1

Ethiek in het Bedrijfsleven
Onderwezen door dr. Graham Power, oprich-
ter van Unshamedly Ethical, een initiatief voor 
de uitroeiing van corruptie op de werkplek. 
Hij is ook initiatiefnemer van de wereldwijde 
gebedsdag.

Cursus 6

Het begrijpen van uw Doel
Os Hillman is een consultant voor bedrijven, 
bestseller auteur en internationale spreker.
Hij is de stichter van Marketplace Leaders, een 
organisatie die mannen en vrouwen helpt
om Gods bedoeling in hun werk te zien.

Cursus 2

Reis naar Nationale 
Transformatie
Patrick Kuwana werkte in de IT-industrie bij 
Hewlett Packard, Oracle Corporation
en Computer Science Corporation. In het jaar 
2011, samen met zijn vrouw Maude, richtte
hij the Crossover Transformation Group op 
om het hart van Afrika te transformeren.

Cursus 3

De Economie van 
Wederkerigheid
Bruno Roche is een zakenman, coach en 
auteur. Hij is chief econoom en directeur
van Catalyst, een wereldwijde denktank voor 
leiderschap en management van het bedrijf
Mars, de fabricant van chocolade-repen.

Cursus 4

Managen met uw 
persoonlijkheid
Jim Cobrae is al meer dan 30 jaar pastor en 
zakenman. Samen met zijn vrouw, Debo-
rah, heeft hij de Rock Church en het World 
Outreach Center in San Bernardino, California 
opgericht en heeft 18.000 leden.

Cursus 5

Leiden van Leiders uit 
Bedrijfsleven
Frank Lopez werkte in de meubelindustrie, en 
leidde ook een radiostation. Sinds 2014 is hij 
pastor van een invloedrijke kerk in Florida.

De Module Transformatie van de economie wordt onderwezen door 21 invloedrijke christelijke ondernemers van over de gehele wereld. De module 
bestaat uit 23 hoofdstukken die aan christenen leren hoe zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen in de maatschappij om het koninkrijk van God 
uit te breiden buiten de vier muren van de kerk. Deze module draagt een ondernemende geest over die we nodig hebben in onze gemeenten om 
het licht en het zout van de aarde te zijn en antwoorden en oplossingen te ontwikkelen voor de problemen en noden van de mensheid.

Het Ontvangen van uw Erfdeel  Os Hillman 
Consultant voor bedrijven, auteur van 12 boeken.

Hervormen van het Bedrijfsleven  Dr. Bruce Cook 
Auteur van verschillende boeken, initiatiefnemer van Module 
Bedrijfsleven.

Economische en Sociale Factoren  Al Caperna 
Hij bezit vijf bedrijven, internationale consultant.

Koninkrijks-ondernemingen  Jackie Seeno
Ondernemer en pionier in bouwindustrie.

Discipelen van Landen  John Anderson
Stichter van 6 Sigma leiderschap-groep.

Ben ik mijn broeders hoeder  Ram Gidoomal
Directeur van Traidcraft, armoede bestrijden met ondernemen.

Babylon verdrijven uit het Bedrijfsleven  Dave Hodgson
Stichter van Paladin Group, 1.2 miljard dollar omzet.

Hoe u voor te bereiden op onderhandelingen  
Robert M. Benedict
Heeft meer dan 35,000 kopers en verkopers in bedrijven getraind.

Voorbede voor het bedrijfsleven Gayle Rogers
Stichter van Forever Free en ontwikkelingscoach.

Het Nehemia Volk  Paul Cuny
Stichter van Marketplace Leadership International.

Belang van Pastorale Bedekking  Dave Hodgson
Over samenwerking tussen ondernemers en pastors.

Hoe De Juiste werknemers te kiezen  Jörg Knoblauch
Bestseller Auteur, Directeur van Tempus Group.

Autoriteit in het Bedrijfsleven  Gordon Bradshaw
3M Project om christelijke bedieningen te verbinden met 
economie.

Het Vijfvoudige e� ect in het Bedrijfsleven  Walt Pilcher
Voormalig Directeur van Kayser-Roth Corporation. 

Marketing en Sleutels voor Succes  Ed Turose
Manager van Coca-Cola, auteur, economische consultant.

Tips om Nieuwe Ondernemingen te starten  Erik Kudlis
Directeur van award-winnend bouwbedrijf

Begrijpen van Conjunctuur  Mani Erfan
Ex-Moslim, zendt TV programma’s uit in Farsi, 
Stichter van Unicat Catalyst Technologies.



Module 13 Het Begrijpen van de Islam Module
De hoofstukken van deze module veranderen uw kijk voor altijd op het christendom en de islam. Deze hoofdstukken zijn bedoeld om christenen toe 
te rusten om e� ectieve getuigen te zijn van het evangelie aan moslims, zodat hun vragen kunnen worden beantwoord en obstakels worden geëli-
mineerd op hun weg naar Christus. Sinds de terroristische aanval op 11 september 2011 is het onderwerp van de islam een snelgroeiend onderwerp 
geworden en is radicale islam wereldwijd sterk toegenomen. De drie leraren van deze module zijn echte experts en praktiseren wat zij onderwijzen.

MODULES 2727

Joshua Lingel
13 lessen

Dr. Sasan Tavassoli
11 lessen

Jay Smith
11 lessen

Cursus 1

Christelijke Apologetiek 
en islam 
Joshua Lingel is de stichter van I2 Ministries 
en hij heeft lessen ontwikkeld over hoe mos-
lims gewonnen kunnen worden. Het doel van 
dit hoofdstuk is om christenen op te leiden 
om e� ectief moslims te evangeliseren door 
een diepere kennis van de islamitische we-
reldkijk. Moslims zorgen vaak voor discussie 
over de bijbel, over Jezus, de drie-eenheid en 
over de oorsprong en geschiedenis van het 
christendom. Deze cursus geeft antwoord op 
al deze vragen en uitdagingen.

1. Waarom geven wij om moslims?
2. Hoe Moslims komen tot Christus
3. Biogra� e van Mohammed – Deel 1
4. Biogra� e van Mohammed – Deel 2
5. Mohammed als profeet, zijn karakter
6. Zes bronnen voor het leven van 

Mohammed
7. Sharia en maatschappij: Hoe ziet een 

islamitische samenleving eruit?
8. Korankritiek – Deel 1
9. Korankritiek – Deel 2  
10. Korankritiek – Deel 3
11. Tekstkritiek van de Koran
12. Isa of Islam of Jezus of christendom?
13. Hoe we de Grote Opdracht kunnen 

vervullen

Cursus 3

Theologische kwesties van 
islam en christendom 
Dr. Sasan Tavassoli was geboren in Iran 
en groeide op als een sjiitische moslim. De 
laatste 20 jaar heeft hij Iraniërs gediend en 
produceerde hij theologisch materiaal voor de 
ontwikkeling van leiders voor de groeiende 
Iraanse kerken wereldwijd. In deze module 
vergelijkt Dr. Tavassoli de twee erg verschil-
lende wereldbeelden van de islam en het 
christendom en hoe we de verschillen kunnen 
verklaren aan onze moslimburen.

1. Hoe Islam het christelijk geloof uitdaagt
2. Beeld van God – Part 1
3. Beeld van God – Part 2
4. Beeld van God – Part 3
5. Beeld van God – Part 4
6. Beeld van God – Part 5
7. Mens, zonde, redding – Deel 1
8. Mens, zonde, redding – Deel 2
9. De Islamitische kijk op Jezus – Deel 1
10. Het christelijke antwoord op de 
       islamitische kijk op Jezus– Deel 2
11. De islamitische twijfel over de bijbel

Cursus 2

Radicale Evangelisatie Onder 
Moslims
Jay Smith is een van de bekendste apologe-
ten aan de moslimwereld. Hij heeft meer dan 
80 debatten gevoerd met moslimgeleerden. 
Radicale evangelisatie betekent moslims ge-
noeg liefhebben om getrouwe getuigen van 
het evangelie te zijn voor hen.

1. Introductie evangeliseren onder moslims
2. Begrijpen van overtuigingen & gebruiken 

van Islam
3. Vergelijking van Islam en christendom
4. Mohammed – een christelijke bespreking
5. De bijbel – een christelijke apologeet
6. De aantrekkingskracht van Islam 
7. Vergelijking van Kilafah en Koninkrijk 

van God
8. Religie van vrede: Islam of christendom?
9. Veelgestelde vragen
10. Missionaire methoden
11. Zeven onderwerpen van Islam



28 VEELGESTELDE VRAGEN OVER ISOM BIJBELSCHOOL

Hier is een overzicht van de 
veelgestelde vragen die betrek-
king hebben op de Bijbelscholen 
en de antwoorden daarop. Als u 
verder nog vragen hebt, voelt u 
zich dan vrij om contact met ons 
op te nemen. We beantwoorden 
graag uw vragen over de ISOM 
Bijbelschool. 

Emailadres: info@isom-nederland.nl

Vraag 1: Hoeveel tijd moet er aan de Bijbelschool besteed 
worden?
Er wordt zo’n 3 tot 4 uur per week besteed aan de Bijbelschool. 
Dit is inclusief een avond waar er wekelijks 2 lessen worden 
behandeld, plus de tijd die besteed wordt aan het huiswerk, dat is 
ongeveer 30 minuten. De Bijbelschool is ideaal en geschikt voor 
mensen die het druk hebben met werk en gezin.

Vraag 2: Hoe lang duren de 5 semesters van de Bijbelschool?
We raden aan om 2 lessen per week te bestuderen. Ieder semester 
bestaat uit 32 lessen, dus een semester waarin 2 examens worden 
afgenomen nemen 4 maanden in beslag. Tijdens de vakanties 
wordt er bij de meeste ISOM Bijbelscholen niet gestudeerd, dus er 
worden 2 semesters per jaar afgerond. Alle 5 semesters kunnen in 
24 tot 30 maanden worden afgerond, dit is 2 tot 2 ½ jaar.

Vraag 3: Kunnen studenten ook later instromen tijdens de 
semesters?
Dit is mogelijk in semester 1 en semester 2. Daarna heeft het 
eigenlijk geen zin meer. Een semester kan later herhaald worden, 
maar niet meerdere semesters. Het is optimaal als een gemeente 
ieder jaar of om de 2 jaar start met een nieuwe groep voor semes-
ter 1. Dan kunnen de nieuwe studenten weer starten. 

Vraag 4: Hoe zit het met de erkenning van de ISOM Bijbel-
school in Duitssprekende landen?
In het algemeen worden internationale graden in Duitsland 
(Bachelor en Master) niet erkend door staatsuniversiteiten en de 
overheid. Onze diploma’s zijn internationaal erkend, maar worden 
door andere bijbelscholen en particuliere theologische instellin-
gen op verschillende niveaus gewaardeerd. We hebben wereld-
wijd vele zendelingen in verschillende landen, waar de overheid 
de diploma’s erkend heeft, dit is vaak erg nuttig.

Vraag 5: Wat moeten we doen wanneer een bepaalde les of 
leraar ons niet aanstaat?
De Bijbelschool is gepland op systematische wijze na veel gebed. 
Toch kan het zo zijn dat een bepaalde leraar of les u niet bevalt. 
Het is goed om u dan af te vragen, “Waarom is deze les opgeno-
men in het lesmateriaal?” Wat kan het resultaat van deze les zijn 
in het leven van de studenten?” Onze ervaring is dat u met een 
nederige houding van iedere les kunt leren.

Vraag 6: Kunnen we ook tussendoor kiezen voor een Ba-
chelor-module?
Dit is mogelijk, maar alleen na semester 1 en semester 2. We raden 
het echter niet aan om Bachelor-modules naar voren te schuiven, 
want de vijf semesters zorgen voor een goed fundament voor de 
bediening en het gemeenteleven. De bachelor-modules liggen 
op een hoger niveau dan het lesmateriaal van de 5 semesters en 
bieden een grote aanbod van onderwerpen aan. Laat het ons we-

ten als u hierover vragen hebt. Een uitzondering is de toevoeging 
van de Cleansing Stream Module, waar de gehele gemeente aan 
kan deelnemen en pro� jt van kan hebben.

Vraag 7: Wat is de minimumleeftijd voor studenten in de 
Bijbelschool?
Er is geen minimumleeftijd. Onze jongste studenten zijn 12 jaar 
oud en de oudste studenten zijn meer dan 80 jaar oud. De be-
langrijke vraag is of de geestelijke volwassenheid en de geeste-
lijke honger aanwezig zijn in het leven van de persoon. Dit is niet 
afhankelijk van iemands leeftijd.

Vraag 8: Wat moet er gebeuren wanneer studenten niet willen 
deelnemen aan de examens?
Dit is mogelijk, indien de student geen diploma wil ontvangen. 
De examens zijn echter wel een nuttig en belangrijk hulpmiddel 
van de Bijbelschool omdat zij een motivatie bieden om het lesma-
teriaal te bestuderen en om te bekijken of de theorie die geleerd 
is, werkelijk is begrepen. De toetsen motiveren studenten om de 
Bijbelschool gedisciplineerd te blijven volgen en de toetsen zijn 
niet moeilijk als de student de bijeenkomsten bezocht heeft en 
het huiswerk heeft gemaakt.

Vraag 9: Worden er speciale prijzen gehanteerd wanneer 
iemand niet beschikt over voldoende inkomen?
We zijn niet in staat om speciale prijzen aan te bieden, aangezien 
onze prijzen al zo scherp mogelijk worden gesteld. Wat we wel 
doen bij individuele gevallen is dat we de mogelijkheid bieden 
dat de factuur van een semester in twee termijnen betaald kan 
worden. Het beste is als de gemeente gedeeltelijk voorziet in de 
kosten van serieuze studenten die niet beschikken over voldoen-
de inkomen. We hebben wel een speciale prijs voor vluchtelingen 
van 35 euro (50%) per semester.

Vraag 10: Kunnen studenten die een andere taal spreken 
tegelijkertijd studeren met Duitssprekende studenten?
Dit is mogelijk als tweetalige DVD-lessen gebruikt worden zoals 
Engels-Duits en niet de verkorte variant (Express version). De les-
sen gaan echter meer tijd in beslag nemen, omdat de taalbarrière 
overbrugd dient te worden. Als er meerdere christenen in de ge-
meente zijn die allen een andere taal spreken, dan is het wellicht 
handig om de Bijbelschool ook aan te bieden in deze taal zoals: 
Spaans, Farsi (Perzisch) en Russisch etc. Over het algemeen raden 
we gemeenten aan om de verkorte variant (Express version) van 
de DVD’s te gebruiken, indien deze beschikbaar is!

Veelgestelde vragen over ISOM Bijbelschool

Opmerkingen van leiders
“ISOM is een unieke bijbelschool. Het 
is wereldwijd de grootste en tevens de 
goedkoopste Bijbelschool.  Een groot 
voordeel is ook, dat je nauwelijks hoeft 
te reizen omdat je het in je eigen omge-
ving doet en liefst in de setting van je 
eigen gemeente.  Van harte aanbevolen, 
vraag gerust een informatiepakket.”

Gerhard Hobelman (coördinator Nederland)
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14 Tips om de Bijbelschool te leiden

Opmerkingen van leiders

1. Bereid de Bijbelschool voor in gebed door 2 lessen te bekijken 
in het werkboek en de vragen van de groepsstudie te lezen, die 
bij de volgende bijeenkomst bestudeerd zullen worden. 

2. Het volgende zou voorbereid moeten worden voor de avond 
van de Bijbelschool:
• Openingsgebed en een of twee liederen aan het begin.
• Een aantal vragen die u aan de studenten wilt stellen (over 

de twee lessen).
• Bemoedigende woorden gericht aan de studenten en tips 

voor praktische toepassing van de lesstof.
• Een hapje en drankje voor tijdens de pauze (alternatief: 

eenieder brengt iets mee).

3. Het verloop van het programma zou er als volgt uit kunnen 
zien met de verkorte variant (Express version):
• Welkomstwoord, gebed en kort moment van lofprijs 

(10 minuten)
• Het bekijken van het huiswerk van de vorige keer 

(10 minuten)
• Bekijk de eerste les van de bijeenkomst (30 minuten)
• Tijd voor groepsstudie en gebed (20 minuten)
• Korte pauze, bekijk de tweede les (30 minuten)
• Tijd voor groepsstudie en gebed (20 minuten)
• Sluit af met een bemoedigend woord

4. Zorg ervoor dat de studenten comfortabel kunnen zitten en 
het liefst aan een tafel, zodat zij hun werkboek erop kunnen 
leggen en in staat zijn om aantekeningen te kunnen maken. 
Het videoscherm of de TV zou groot genoeg moeten zijn, zodat 
allen de leraar kunnen zien.

5. Het beste moment om te starten met de ISOM Bijbelschool is 
de herfst (september of oktober) of aan het begin van het jaar 
(bijvoorbeeld februari). Dan kunt u het eerste semester laten 
lopen van september tot januari. Het tweede semester zal dan 
zijn van februari tot aan de zomervakantie. Na de zomervakan-
tie kunt u starten met semester 3 tot aan januari en dan kan 
semester 4 weer beginnen in februari en dit loopt dan weer tot 
aan de zomervakantie. Hierna begint semester 5.

Voorbeeld van een ideale indeling voor vijf semesters, 
startend in de herfst:

Semester 1 September/Oktober tot Januari/Februari van het volgende jaar

Semester 2 Januari/Februari tot Juni/Juli van het jaar

Semester 3 September/Oktober tot Januari/Februari van het volgende jaar

Semester 4 Januari/Februari tot Juni/Juli van het jaar

Semester 5 September/Oktober tot Januari/Februari van het volgende jaar

9. Creëer mogelijkheden in de bediening voor de studenten, die 
in lijn liggen met hun gaven en de onderwerpen van de lessen 
(zowel binnen als buiten de gemeente).

10. Predik soms op zondagen over de onderwerpen van de 
Bijbelschool.

11. Laat ook de huisgroepen soms de onderwerpen van de 
Bijbelschool behandelen. Op deze wijze is het mogelijk dat de 
hele gemeente deel heeft aan het onderwijs van de Bijbel-
school.

12. Begin met een nieuwe groep voor semester 1 na één jaar of 
twee jaar, indien er genoeg geïnteresseerden zijn. Maak de 
Bijbelschool bekend in de gemeente.

13. Maak het bachelor-programma tijdig bekend in de gemeente, 
zodat de studenten na het volgen van de 5 semesters gemoti-
veerd zijn om door te studeren.

14. Maak van de diploma-uitreiking een groots festijn, dit is een 
bemoedigend voor de rest van de gemeente en laat de stu-
denten hun familieleden ook uitnodigen. This is also a great 
opportunity to advertise the start of the Bible school with a 
new group.

6. Moedig studenten aan om iedere week hun huiswerk te maken 
en de inhoud van de lessen te verdiepen met de bijbel. 

7. Moedig studenten aan om na iedere les zichzelf de vraag te 
stellen: Wat moet ik doen met hetgeen ik geleerd heb? Wat 
moet ik doen met hetgeen ik geleerd heb? Leid daders van het 
woord op!

8. Moedig studenten aan om op tijd aanwezig te zijn en deel te 
nemen aan de bijeenkomsten. Maak gebruik van een deelne-
merslijst. Bemoedig studenten om gemiste lessen in te halen.

„De lessen die worden gegeven tijdens 
de ISOM Bijbel School raken je hart aan! 
De wijsheid die wordt gedeeld door de 
leraren en de interactie tijdens de les-
sen zijn van grote waarde voor onze 
Gemeente. Ik beveel deze mogelijkheid 
van harte aan voor iedere kerk.“

Ton van den Biggelaar
directeur ISOM Bijbel School in Gemeente De Rots

„Vanaf de eerste keer dat ik hoorde over 
de ISOM Bijbelschool, dacht ik: “dit heb-
ben we nodig in onze Gemeente”. Ik heb 
er geen moment spijt van gehad dat we 
met deze Bijbelschool zijn begonnen; ik 
zie de geestelijke groei in de studenten 
die zich als een olievlek uitspreidt over 
de hele Gemeente. Deze school is een 
echte aanrader voor iedere Gemeente 

die hongerig is naar meer van Christus.“
Apostle Oswald Hart, senior-pastor Gemeente 
De Rots Amsterdam

„Toen ik een paar jaar geleden hoorde 
van Isom, ben ik meteen naar een 
ori-entatiemiddag geweest, die hier in 
het noorden van ons land aangeboden 
werd. Het resultaat is, dat ik reeds met 
de zesde groep begonnen ben om deze 
5 semester Bijbelschool te verzorgen. 
Door de vele reacties ben ik tot de con-
clusie gekomen, dat de studenten erorm 

geestelijk groeien, en voor een ieder, die zijn of haar leven vol-
ledig met de Heer  wil leven, is deze Bijbelschool een aanrader.“

Hendrik Jan, Pastor, Herstell Gemeente



30 VAN TOEVOEGING NAAR VERMENIGVULDIGING

In de jaren negentig dacht Dr. Berin Gil� llan na over de redenen 
waarom de meeste kerken wereldwijd alleen groeiden door 
toevoeging, terwijl God groei door vermenigvuldiging heeft 
beloofd. Door intensieve bijbelstudie, toonde de Heer hem 
dat we als christenen erfgenamen zijn van de belofte van God 
aan Abraham en dat er voor de vervulling van deze belofte een 
menselijk aandeel en ook een aandeel van God betrokken is. 

Berin Gil� llan heeft dit uitvoerig besproken in zijn boek 
“Unlocking the Abraham Promise – 7 keys to multiplication” 
(Het vrijzetten van de belofte van Abraham – 7 sleutels voor 
vermenigvuldiging), waarin ook  de visie en geschiedenis van de 
ISOM Bijbelschool in opgenomen is. Wanneer we ons deel doen 
als gemeente, om christenen toe te rusten in het woord van 
God als het goede zaad van God, dan zal God Zijn deel doen en 
Hij zal dan de discipelen van Jezus vermenigvuldigen als leiders 
en gemeenten – zodat we talrijk kunnen worden als de sterren 
in de hemel en het zand langs de kust van de zee. 

Jezus verzekerde ons dat iedere christen dertig-, zestig- en 
honderdvoudig kan vermenigvuldigen, als we Zijn woord in 
ons hart opnemen en het toepassen in onze levens. Daarom is 
de ISOM Bijbelschool tot stand gekomen om christenen op te 
leiden en christenen te trainen om veel vrucht te dragen, zodat 
zij hun roeping van God kunnen vervullen. 

Gods doel voor de gemeente is om een trainingscentrum voor 
bediening te zijn voor christenen om Gods koninkrijk te gaan 
uitbreiden. De taak van goede herders (pastors en leiders) is om 
de toevertrouwde schapen te voeden door goed onderwijs en 
discipelschap (John 21:15-17). 

Dit wordt gedaan door ruimte te creëren en structuren 
dusdanig in te richten dat christenen opgeleid kunnen worden 
voor bediening. Op deze wijze werken we samen met de Heilige 
Geest op zeven gebieden, waarvan God beloofd heeft deze te 
vermenigvuldigen voor de groei van Zijn koninkrijk op aarde. 
Als wij ons deel doen, dan zal God op bovennatuurlijke wijze 
Zijn deel doen:

God wil werken in de volgende gebieden van vermenigvuldiging:

1.  Vermenigvuldiging van Gods Woord
2.  Vermenigvuldiging van discipelen van Jezus
3.  Vermenigvuldiging van leiders
4.  Vermenigvuldiging van zalving
5.  Vermenigvuldiging van gemeenten

Wanneer de kerk opgeleid is in het woord van God, dan komen 
er nog twee e� ecten van vermenigvuldiging tot stand:

6.  Vermenigvuldiging van eenheid
7.  Vermenigvuldiging van middelen

We bevelen u het boek aan van Berin Gil� llan over dit onderwerp 
om te leren hoe God gepland heeft om de gemeente te 
bouwen en hoe Zijn koninkrijk uitgebreid dient te worden in 
deze wereld. De ISOM Bijbelschool helpt met het doen van haar 
deel, zodat God Zijn deel kan doen in al deze gebieden.

Aanbeveling van het boek: “Unlocking the Abraham Promise”, 
(Het vrijzetten van de belofte van Abraham) Berin Gil� llan. 
10 Euro. Beschikbaar bij info@isddbibelschule.de

Vermenigvuldiging– De visie van de ISOM Bijbelschool

“Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat 
gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 
discipelen zijn.”

John 15:8
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Er zijn ISOM Bijbelscholen in vele talen in vele Europese landen. Als u geïnteresseerd bent om samen te werken vanuit een bepaald 
land of een Bijbelschool in een bepaalde taal wilt starten of wilt helpen met de vertaling, laat het ons alstublieft weten. We geloven 
in partnerschap met alle landen om alle volken en landen te maken tot discipelen van Jezus. 

Een Bijbelschool voor Europa

Er zijn momenteel 46 landen die gedeeltelijk of geheel in Europa liggen, met een bevolkingsaantal van meer dan 800 miljoen 
inwoners. De bevolkingsaantallen worden tussen haakjes weergegeven in miljoenen. 

Albanië (2.8)
Andorra (0.08)
België (11.3)
Bosniëen Herzeg. (3.5)
Bulgarije (7.5)
Denemarken (5.7)
Duitsland (82.5)
Engeland (65.1)
Estland (1.3)
Finland (5.5)
Frankrijk (66.9)
Griekenland (11.0)
Hongarije (9.8)
Ierland (4.7)
Ijsland (3.4)
Italië (60.5)

Kosovo (1.9)
Kroatië (4.2)
Letland (1.96)
Liechtenstein (0.037)
Litouwen (2.85)
Luxemburg (0.59)
Macedonië (2.06)
Malta (0.43)
Moldavië (3.15)
Monaco (0.038)
Montenegro (0.64)
Nederland (17.2)
Noorwegen (5.26)
Oekraïne (42.8)
Oostenrijk (8.77)
Polen (38.56)

Portugal (10.34)
Roemenië (19.87)
Rusland (142.4)
San Marino (0.033)
Servië (7.12)
Slovenië (2.06)
Slowakije (5.4)
Spanje (46.4)
Tsjechië (10.58)
Turkije (80.8)
Vaticaanstad (0.001)
Wit-Rusland (9.5)
Zweden (10.1)
Zwitserland (8.4)

Landen van Europa

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen… leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb!”
(Matteüs 28:19-20)

ISOM Bijbelschool – Mobiliseren & Opleiden voor Vermenigvuldiging!
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Semester 1

Internationale Schule 
des Dienstes

Bayless Conley Reinhard Bonnke Brian HoustonJohn Bevere Jack HayfordJoyce Meyer Marilyn Hickey

Einige Lehrer:

Es enthält:
• DVD Kurse Semester 1

• Ein Studienordner 

• Leiterhandbuch mit CD

• Anmeldeunterlagen

• Buch „Aufschließen der 
Abraham Verheißung“

Enkele pluspunten:
• Voor kerken

• Voor individuele studenten

• Beschikbaar in 70 talen

• Erg goedkoop!

• Bachelor- en Master-
programma

Volgorde:
ISOM Nederland
Telefoon: 0314- 
info@isom-nederland.nl    

www.isom-nederland.nl

Es enthält:
• DVD Kurse
• Ein Arbeitsbuch
• Drei Bücher 

„Ende der Ablehnung“
„Gottes Reinigender Strom“ 
beide von Chris Hayward,
dem Internationalen Direktor 
von Cleansing Stream.
„Der Köder des Feindes“ 
von John Bevere

Die DVDs enthalten:
Lektion 1: Wandle im Geist · Siegreiches geistliches Leben
Lektion 2: Gib Gott alles hin · Ein Leben der Heiligung
Lektion 3: Sprich Worte des Lebens · Transformation der Zunge
Lektion 4: Der reinigende Strom · Der Weg zur Ganzheit
Lektion 5: Erreiche das Ziel · Der Lebensstil eines Jüngers

Bestellen Sie das
Reinigender Strom Paket 

für nur € 120,–

Bestel het 
Semester 1 pakket

voor slechts € 200,–

Start Uw Eigen Bijbelschool 
Thuis of in Uw Kerk!

Heilungs -und Befreiungsdienst 
für die Gemeinde

Pastoren aus Deutschland:

„Dieses Seminar ist wirklich genial und entspricht voll 
unseren Erwartungen.“

„Es gibt meiner Ansicht nach niemanden, der nicht sehr 
von diesem Seminar profitieren wird.“

Lernen Sie Reinigender Strom kennen.

5 DVD,s

ISOM Nederland
Teefoonl:  0314 / 

Volgorde:

www.isom-nederland.nl
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Leiterhandbuch
mit CD
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Die größte multimediale Bibelschule der Welt
Mit der Internationale Schule des Dienstes (ISDD) studieren über 350.000 Schüler in über 
60 der führenden Sprachen der Welt in über 145 Nationen. Mittlerweile besteht die ISDD 
Bibelschule aus 5 Basis-Semester und einem Bachelor-Programm, das aus Zusatzmodulen 
besteht, wobei mit 5 weiteren Modulen ein Bachelor (BA) Diplom erzielt wird. Für jedes 
Semester gibt es DVD Kurse von führenden Lehrern der Welt und einen Studienordner 
mit Hausaufgaben und Fragen zum Gruppenstudium.

Christus für Europa e.V.
ISDD Bibelschule
Berliner Str. 1
16356 Werneuchen/Seefeld

Tel:  033398 - 918 771
Fax: 033398 - 696 398
info@christusfuereuropa.de
www.christusfuereuropa.de
www.isddbibelschule.de

Internationale
Schule des Dienstes

Internationale Schule des Dienstes
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Bayless Conley ist Pastor der Gemeinde Cottonwood 
Church in Südkalifornien, einer dynamisch wachsenden Ge-
meinde mit 10.000 Mitgliedern und einer weltweiten TV Ar-
beit. Dies ist ein hervorragender Kurs über die Grundlagen 
des  Christentums. Wichtige biblische Wahrheiten werden 
hier verständlich gelehrt.

A1 · Grundlagen des Glaubens

Dr. A.L. Gill ist ein Apostel für die Nationen und hat zahl-
reiche Bücher geschrieben. In diesem Kurs lehrt A. L. über 
alle Gaben des Heiligen Geistes, und wie wir sie in unserem 
Dienst anwenden können, so dass wir die Kraft Gottes und 
Zeichen und Wunder erleben.

A2 · Übernatürliches Leben & Heilung

DVD

Kommentare von Lehrern der Bibelschule

Trainieren Sie für den Dienst
und für persönliches Wachstum!

Bachelor- und Master-Programm
„Die Möglichkeit, tausende neuer Leiter
weltweit durch die ISDD Kurse auszubilden 
ist gewaltig. Wir glauben an diese Vision und 
unterstützen Sie von ganzem Herzen.“
Joyce Meyer

„Ich glaube, dass die Vision für die ISDD
Bibelschule von Gott ist. Dieser Lehrplan
wird das Volk Gottes weltweit wachrütteln und 
sie zur Aktion motivieren, wie nie zuvor!“ 
Reinhard Bonnke

„Es herrscht große Not, fundierte Bibellehre 
den Völkern der Welt in ihrer Sprache zu brin-
gen. Der ISDD Lehrplan hat das Potenzial, eine 
Armee von ausgebildeten Christen in die Ern-
tefelder ihrer Länder zu senden.“
Bayless Conley

„Die Entwicklung des ISDD Lehrplanes gehört 
zu den strategisch wichtigsten Dingen, die 
heute für das Reich Gottes in dieser Welt 
geschehen.“
T. L. Osborn

Einige verfügbare Sprachen:
1  Albanisch 10 Italienisch
2  Amharisch 11 Koreanisch
3  Arabisch 12 Polnisch 
4  Bulgarisch 13 Rumänisch
5 Deutsch 14 Russisch
6  Englisch 15 Spanisch
7  Farsi 16 Tagalog
8  Französisch 17 Türkisch
9  Hebräisch 18 Vietnamesisch

Eine vollständige Liste der
70 verfügbaren Sprachen auf:

www.isddbibelschule.de

www.isddbibelschule.de

Preise der Bibelschule 
Semester 1 Paket  € 200,–
Weitere Schüler    €  70,–

Das Semester 1 Paket enthält:
• DVD Kurse Semester 1

• Ein Studienordner Semester 1

• Leiterhandbuch + CD

• Buch „Aufschließen der 
Abraham Verheißung“

• Anmeldeunterlagen für
weitere Schüler

Eine Bibelschule
für die ganze 

Gemeinde

Joyce MeyerMarilyn Hickey Jack Hayford Bill Winston AL GillPG Vargis Bayless Conley John Bevere Brian Houston

Christus für Europa e.V.
Berliner Straße 1
16356 Werneuchen

www.christusfuereuropa.de        www.isddbibelschule.de

Tel:  03 33 98 / 91 87 71
Fax: 03 33 98 / 69 63 98
info@isddbibelschule.de

Nach den fünf Semestern folgt das modulare Bachelor- und
Master-Programm der ISDD Bibelschule.  Um den Bachelor-
Abschluss zu machen, können fünf weitere Module  ausge-
wählt werden. Danach ist ein Weiterstudium für den Master-
Abschluss möglich, wofür drei weitere Module nötig sind.

Modul 1: Effektiver Dienst (8 Kurse) 

Modul 2: A.L. Gill „Wunder Leben“ (5 Kurse) 

Modul 3: John Bevere Modul (3 Kurse) 

Modul 4: Römerbrief, Ehe & Familie (5 Kurse)

Modul 5: Frauen im Training – Teil 1  (15 Kurse) 

Modul 6: Frauen im Training – Teil 2  (17 Kurse)

Modul 7: Frauen im Training (T1&2)  (13 Kurse)

Modul 8: Geistliche Intimität / Mark Virkler (5 Kurse) 

Modul 9: Messianisches Modul (9 Kurse) 

Modul 10: Reingender Strom (5 Kurse) 

Modul 11: Geistliche Reife (8 Kurse)

Modul 12: Marketplace Modul – Teil 1 (25 Kurse)

Modul 13: Marketplace Modul – Teil 2 (34 Kurse)

Modul 14: Islam Verstehen Modul (3 Kurse)

Einen ausführlichen Überblick über die Inhalte der Kur-
se der Module finden Sie auf unserer Webseite unter 
Informationen>Leiterhandbuch.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

2017/2018
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Die größte multimediale Bibelschule der Welt
Mit der Internationale Schule des Dienstes (ISDD) studieren über 350.000 Schüler in über 
60 der führenden Sprachen der Welt in über 145 Nationen. Mittlerweile besteht die ISDD 
Bibelschule aus 5 Basis-Semester und einem Bachelor-Programm, das aus Zusatzmodulen 
besteht, wobei mit 5 weiteren Modulen ein Bachelor (BA) Diplom erzielt wird. Für jedes 
Semester gibt es DVD Kurse von führenden Lehrern der Welt und einen Studienordner 
mit Hausaufgaben und Fragen zum Gruppenstudium.

Christus für Europa e.V.
ISDD Bibelschule
Berliner Str. 1
16356 Werneuchen/Seefeld

Tel:  033398 - 918 771
Fax: 033398 - 696 398
info@christusfuereuropa.de
www.christusfuereuropa.de
www.isddbibelschule.de
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A4 · Lobpreis und Anbetung

Dr. Amstutz lehrt in diesem Kurs von Matthäus bis Offenbarung eine 
hervorragende Einführung in das Neue Testament. Als einer der füh-
renden Missionsleiter der Foursquare Bewegung hat er über 27 Jahre Er-
fahrung in der Unterrichtung dieses Kurses. Er gibt viele Schlüssel zum 
Verständnis und effektivem Studium des Neuen Testamentes weiter.

LaMar Boschman ist Autor von vier Bestsellern über Lobpreis, inklu-
sive Die Neugeburt der Musik, Eine Leidenschaft für Seine Gegenwart 
und Lobpreis der Zukunft. Er ist Leiter des „Internationalen Lobpreis-
leiter Instituts“ und hat selbst viele Lobpreisalben herausgegeben. Die-
ser Kurs lehrt die Bedeutung von Lobpreis für das Leben jedes Chri-
sten, und wie es das Wachstum unserer Beziehung zum Vater fördert.

Pastor John Bevere dient jedes Jahr Millionen Menschen, indem 
er in Gemeinden, Bibelschulen, Konferenzen und seiner eigenen 
Sendung mit seiner Frau Lisa auf der ganzen Welt lehrt. Seine 
Vision ist, Gläubige zu stärken, die Verlorenen und 
Gefangene in der Gemeinde aufzuwecken und die 
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes den 
Nationen zu verkündigen.

A3 · Überblick Neues Testament

A5 · Die Furcht des Herrn

Kurse 
A3 – A5
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Semester 1

DVD

7 Schlüssel für hundertfache Segnungen

Vrijzetten 
van de belo� e van 

Abraham

BERIN GILFILLAN

WILLIAM 
CAREY 
V E R L A Gcfe

christus für europa

Es gibt eine Verheissung im Wort Gottes, die für alle Chris-
ten gilt, männlich und weiblich, ungeachtet der Rasse oder 
sozialen Hintergrunds. Diese Verheissung führt zu großer 
Fruchtbarkeit und Segnungen im Leben des Gläubigen. Sie 
garantiert ein Leben im Sieg über alle Feinde und erö� net 
das Potenzial, Nationen zu erreichen und zu segnen. Sie wird 
durch einen Schwur vom Allerhöchsten bekräftigt und war-
tet darauf, aufgeschlossen zu werden: Der Abraham Segen! 
Als Christen sind wir Erben der Verheissung Gottes an Abra-
ham, alle Familien der Erde zu segnen und göttliche Vermeh-
rung zu erleben.

Berin Gil� llan ist der visionäre Gründer der ISDD Bibel-
schule und der Organisation „Good Shepherd Ministries“, wo-
hinter Gottes Vision steckt, Gemeinden zu helfen, Christen im 
Wort Gottes als Jünger Jesu und für den Dienst auszubilden. 

Dieses Buch beschreibt die Vision der Multiplikation hinter 
der ISDD Bibelschule und beschreibt die Aufgabe, die Gott 
uns gegeben hat, mit Ihm zusammenzuarbeiten. Heute gibt 
es über 320.000 aktive Bibelschüler in 145 Nationen der Welt 
und in 70 Sprachen. ISDD ist ein Hilfsdienst für Pastoren und 
Leiter eine neue Generation von Christen auszubilden und 
die große Endzeiternte einzuholen. Die Arbeit erfährt explo-
sive Multiplikation in der ganzen Welt.

Zeven sleutels voor honderdvoudige zegeningen

Aufschließen
der Abraham
Verheißung
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ISOM Bijbelschool
Van Toevoeging naar 
Vermenigvuldiging

Een Bijbelschool 
voor iedere locatie

Een Bijbelschool 
in 70 Talen

Bachelor- en 
Masterprogramma

Een Bijbelschool 
voor de hele 
gemeente

ISOM Bijbelschool
Catalogus

International 
School of Ministry

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.isddbibelschule.de

Prijs per student/
semester € 80,00
Bestel het pakket 
voor het eerste se-
mester voor € 200,– 
Het bevat: DVD Cur-
sus, een werkboek 
voor de student, een 
handboek voor de 
onderwijzer

ISOM Bijbelschool
De gehele 

gemeente trainen

Joyce MeyerMarilyn Hickey Jack Hayford Bill Winston AL GillPG Vargis Bayless Conley John Bevere Brian Houston

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

www.christusfuereuropa.de         www.isddbibelschule.de

Tel:  0314-62 72 00
Fax: 0314-62 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 
gemeente 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 modules 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.globalmissionschooleurope.org 
www.nederland7.net 
eMail: gerhard@betteld.nl 
Tel: +49-33398-918771 
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De grootste multimediale Bijbelschool ter wereld
Bij de Internationale School van Bedieningen (ISOM) studeren meer dan 250.000 
studenten in 60 wereldtalen in meer dan 145 landen. Op dit moment bestaat de ISOM 
Bijbelschool uit 5 basis semesters en een hogere opleiding, dat uit verschillende modulen 
bestaat  waarbij met 5 extra modules een Amerikaanse BA graad behaald kan worden. Van 
ieder semester bestaat een DVD cursus van vooraanstaande leraren en een studiemap met 
huiswerkopdrachten en vragen voor groepsstudie. 

Internationale 
school voor bedieningen

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

Tel: +33 (0)314-62 72 00
Fax: +33 (0)314-62 72 99

International: www.isom.org
office@internationalschoolofministries.nl 
www.internationalschoolofministries.nl
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Bovennatuurlijk leven
Dr. A.L. Gill is een apostel voor alle volken en heeft talrijke 
boeken geschreven. In deze cursus onderwijst A.L. over 
alle gaven van de Heilige Geest, en hoe we ze in onze dienst 
kunnen aanwenden, zodat de Kracht van God en tekenen 
en wonderen gezien kunnen worden.

Fundamenten van het geloof 
Bayless Conley is Pastor van de Cottonswood Gemeente 
in Zuid-Californie, een dynamische groeiende gemeente 
met 10.000 leden en een wereldwijde tv bediening. Dit 
is een uitstekende cursus over de fundamenten van het 
christendom. Belangrijke Bijbelse waarheden worden hier 
begrijpelijk uitgelegd.

DVD-groß-Semester 1-NL.indd   1 08.05.13   12:33

International 
School of Ministry

Maak kennis met‘s werelds 
grootste multimedia Bĳ bel School!

“Getraind worden via ISOM is een geweldige mogelijkheid voor iedere Gemeente”, Pastor

“ISOM is tot een grote zegen uitgegroeid voor de deelnemers en de Gemeente”, Pastor

“Via ISOM worden onze leiders en leden succesvol toegerust en getraind”, Pastor

Het bevat:
• De ISOM catalogus
• Het boek : “Vrijzetten van de belofte van Abraham”
• De achtergrond van de visie en geschiedenis van ISOM
• Een DVD met voorbeeld-lessen
• Informatie-brochures

Introduceer de ISOM Bijbel School in uw kerk!

ISOM Bijbelschool – Mobiliseren & Opleiden voor Vermenigvuldiging!

Bestel het ISOM presentatie-pakket voor slechts € 20,-

www.isom-nederland.nl
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Semester 1

Internationale Schule 
des Dienstes

Bayless Conley Reinhard Bonnke Brian HoustonJohn Bevere Jack HayfordJoyce Meyer Marilyn Hickey

Sommige leraren:

Het bevat:
• DVD-cursussen Semester 1

• Een studiemap

• Ladder Manual met CD

• Registratiedocumenten

• Boek  „Het vrijzetten van de 
belofte van Abraham"

Enkele pluspunten:
• Voor kerken

• Voor individuele studenten

• Beschikbaar in 70 talen

• Erg goedkoop!

• Bachelor- en Master-
programma

Volgorde:
ISOM Nederland
Telefoon: 0314-627200
info@isom-nederland.nl    

www.isom-nederland.nl

Es enthält:
• DVD Kurse
• Ein Arbeitsbuch
• Drei Bücher 

„Ende der Ablehnung“
„Gottes Reinigender Strom“ 
beide von Chris Hayward,
dem Internationalen Direktor 
von Cleansing Stream.
„Der Köder des Feindes“ 
von John Bevere

Die DVDs enthalten:
Lektion 1: Wandle im Geist · Siegreiches geistliches Leben
Lektion 2: Gib Gott alles hin · Ein Leben der Heiligung
Lektion 3: Sprich Worte des Lebens · Transformation der Zunge
Lektion 4: Der reinigende Strom · Der Weg zur Ganzheit
Lektion 5: Erreiche das Ziel · Der Lebensstil eines Jüngers

Bestellen Sie das
Reinigender Strom Paket 

für nur € 120,–

Bestel het 
Semester 1 pakket

voor slechts € 200,–

Start Uw Eigen Bijbelschool 
Thuis of in Uw Kerk!

Heilungs -und Befreiungsdienst
für die Gemeinde

Pastoren aus Deutschland:

„Dieses Seminar ist wirklich genial und entspricht voll 
unseren Erwartungen.“

„Es gibt meiner Ansicht nach niemanden, der nicht sehr 
von diesem Seminar profitieren wird.“

Lernen Sie Reinigender Strom kennen.

5 DVD,s

ISOM Nederland
Teefoonl:  0314 / 

Volgorde:

www.isom-nederland.nl
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Leiterhandbuch
mit CD
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Die größte multimediale Bibelschule der Welt
Mit der Internationale Schule des Dienstes (ISDD) studieren über 350.000 Schüler in über 
60 der führenden Sprachen der Welt in über 145 Nationen. Mittlerweile besteht die ISDD 
Bibelschule aus 5 Basis-Semester und einem Bachelor-Programm, das aus Zusatzmodulen 
besteht, wobei mit 5 weiteren Modulen ein Bachelor (BA) Diplom erzielt wird. Für jedes 
Semester gibt es DVD Kurse von führenden Lehrern der Welt und einen Studienordner 
mit Hausaufgaben und Fragen zum Gruppenstudium.

Christus für Europa e.V.
ISDD Bibelschule
Berliner Str. 1
16356 Werneuchen/Seefeld

Tel:  033398 - 918 771
Fax: 033398 - 696 398
info@christusfuereuropa.de
www.christusfuereuropa.de
www.isddbibelschule.de
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Bayless Conley ist Pastor der Gemeinde Cottonwood 
Church in Südkalifornien, einer dynamisch wachsenden Ge-
meinde mit 10.000 Mitgliedern und einer weltweiten TV Ar-
beit. Dies ist ein hervorragender Kurs über die Grundlagen 
des  Christentums. Wichtige biblische Wahrheiten werden 
hier verständlich gelehrt.

A1 · Grundlagen des Glaubens

Dr. A.L. Gill ist ein Apostel für die Nationen und hat zahl-
reiche Bücher geschrieben. In diesem Kurs lehrt A. L. über 
alle Gaben des Heiligen Geistes, und wie wir sie in unserem 
Dienst anwenden können, so dass wir die Kraft Gottes und 
Zeichen und Wunder erleben.

A2 · Übernatürliches Leben & Heilung

DVD

Kommentare von Lehrern der Bibelschule

Trainieren Sie für den Dienst
und für persönliches Wachstum!

Bachelor- und Master-Programm
„Die Möglichkeit, tausende neuer Leiter
weltweit durch die ISDD Kurse auszubilden 
ist gewaltig. Wir glauben an diese Vision und 
unterstützen Sie von ganzem Herzen.“
Joyce Meyer

„Ich glaube, dass die Vision für die ISDD
Bibelschule von Gott ist. Dieser Lehrplan
wird das Volk Gottes weltweit wachrütteln und 
sie zur Aktion motivieren, wie nie zuvor!“ 
Reinhard Bonnke

„Es herrscht große Not, fundierte Bibellehre 
den Völkern der Welt in ihrer Sprache zu brin-
gen. Der ISDD Lehrplan hat das Potenzial, eine 
Armee von ausgebildeten Christen in die Ern-
tefelder ihrer Länder zu senden.“
Bayless Conley

„Die Entwicklung des ISDD Lehrplanes gehört 
zu den strategisch wichtigsten Dingen, die 
heute für das Reich Gottes in dieser Welt 
geschehen.“
T. L. Osborn

Einige verfügbare Sprachen:
1  Albanisch 10 Italienisch
2  Amharisch 11 Koreanisch
3  Arabisch 12 Polnisch 
4  Bulgarisch 13 Rumänisch
5 Deutsch 14 Russisch
6  Englisch 15 Spanisch
7  Farsi 16 Tagalog
8  Französisch 17 Türkisch
9  Hebräisch 18 Vietnamesisch

Eine vollständige Liste der
70 verfügbaren Sprachen auf:

www.isddbibelschule.de

www.isddbibelschule.de

Preise der Bibelschule 
Semester 1 Paket  € 200,–
Weitere Schüler    €  70,–

Das Semester 1 Paket enthält:
• DVD Kurse Semester 1

• Ein Studienordner Semester 1

• Leiterhandbuch + CD

• Buch „Aufschließen der 
Abraham Verheißung“

• Anmeldeunterlagen für
weitere Schüler

Eine Bibelschule
für die ganze 

Gemeinde

Joyce MeyerMarilyn Hickey Jack Hayford Bill Winston AL GillPG Vargis Bayless Conley John Bevere Brian Houston

Christus für Europa e.V.
Berliner Straße 1
16356 Werneuchen

www.christusfuereuropa.de        www.isddbibelschule.de

Tel:  03 33 98 / 91 87 71
Fax: 03 33 98 / 69 63 98
info@isddbibelschule.de

Nach den fünf Semestern folgt das modulare Bachelor- und
Master-Programm der ISDD Bibelschule.  Um den Bachelor-
Abschluss zu machen, können fünf weitere Module  ausge-
wählt werden. Danach ist ein Weiterstudium für den Master-
Abschluss möglich, wofür drei weitere Module nötig sind.

Modul 1: Effektiver Dienst (8 Kurse) 

Modul 2: A.L. Gill „Wunder Leben“ (5 Kurse) 

Modul 3: John Bevere Modul (3 Kurse) 

Modul 4: Römerbrief, Ehe & Familie (5 Kurse)

Modul 5: Frauen im Training – Teil 1  (15 Kurse) 

Modul 6: Frauen im Training – Teil 2  (17 Kurse)

Modul 7: Frauen im Training (T1&2)  (13 Kurse)

Modul 8: Geistliche Intimität / Mark Virkler (5 Kurse) 

Modul 9: Messianisches Modul (9 Kurse) 

Modul 10: Reingender Strom (5 Kurse) 

Modul 11: Geistliche Reife (8 Kurse)

Modul 12: Marketplace Modul – Teil 1 (25 Kurse)

Modul 13: Marketplace Modul – Teil 2 (34 Kurse)

Modul 14: Islam Verstehen Modul (3 Kurse)

Einen ausführlichen Überblick über die Inhalte der Kur-
se der Module finden Sie auf unserer Webseite unter 
Informationen>Leiterhandbuch.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

2017/2018
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Die größte multimediale Bibelschule der Welt
Mit der Internationale Schule des Dienstes (ISDD) studieren über 350.000 Schüler in über 
60 der führenden Sprachen der Welt in über 145 Nationen. Mittlerweile besteht die ISDD 
Bibelschule aus 5 Basis-Semester und einem Bachelor-Programm, das aus Zusatzmodulen 
besteht, wobei mit 5 weiteren Modulen ein Bachelor (BA) Diplom erzielt wird. Für jedes 
Semester gibt es DVD Kurse von führenden Lehrern der Welt und einen Studienordner 
mit Hausaufgaben und Fragen zum Gruppenstudium.

Christus für Europa e.V.
ISDD Bibelschule
Berliner Str. 1
16356 Werneuchen/Seefeld

Tel:  033398 - 918 771
Fax: 033398 - 696 398
info@christusfuereuropa.de
www.christusfuereuropa.de
www.isddbibelschule.de
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A4 · Lobpreis und Anbetung

Dr. Amstutz lehrt in diesem Kurs von Matthäus bis Offenbarung eine 
hervorragende Einführung in das Neue Testament. Als einer der füh-
renden Missionsleiter der Foursquare Bewegung hat er über 27 Jahre Er-
fahrung in der Unterrichtung dieses Kurses. Er gibt viele Schlüssel zum 
Verständnis und effektivem Studium des Neuen Testamentes weiter.

LaMar Boschman ist Autor von vier Bestsellern über Lobpreis, inklu-
sive Die Neugeburt der Musik, Eine Leidenschaft für Seine Gegenwart 
und Lobpreis der Zukunft. Er ist Leiter des „Internationalen Lobpreis-
leiter Instituts“ und hat selbst viele Lobpreisalben herausgegeben. Die-
ser Kurs lehrt die Bedeutung von Lobpreis für das Leben jedes Chri-
sten, und wie es das Wachstum unserer Beziehung zum Vater fördert.

Pastor John Bevere dient jedes Jahr Millionen Menschen, indem 
er in Gemeinden, Bibelschulen, Konferenzen und seiner eigenen 
Sendung mit seiner Frau Lisa auf der ganzen Welt lehrt. Seine 
Vision ist, Gläubige zu stärken, die Verlorenen und 
Gefangene in der Gemeinde aufzuwecken und die 
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes den 
Nationen zu verkündigen.

A3 · Überblick Neues Testament

A5 · Die Furcht des Herrn

Kurse 
A3 – A5
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Semester 1

DVD

Semester 1Semester 1

7 Schlüssel für hundertfache Segnungen

Vrijzetten 
van de belo� e van 

Abraham

BERIN GILFILLAN

WILLIAM
CAREY
V E R L A Gcfe

christus für europa

Es gibt eine Verheissung im Wort Gottes, die für alle Chris-
ten gilt, männlich und weiblich, ungeachtet der Rasse oder 
sozialen Hintergrunds. Diese Verheissung führt zu großer 
Fruchtbarkeit und Segnungen im Leben des Gläubigen. Sie 
garantiert ein Leben im Sieg über alle Feinde und erö�net 
das Potenzial, Nationen zu erreichen und zu segnen. Sie wird 
durch einen Schwur vom Allerhöchsten bekräftigt und war-
tet darauf, aufgeschlossen zu werden: Der Abraham Segen! 
Als Christen sind wir Erben der Verheissung Gottes an Abra-
ham, alle Familien der Erde zu segnen und göttliche Vermeh-
rung zu erleben.

Berin Gilfillan ist der visionäre Gründer der ISDD Bibel-
schule und der Organisation „Good Shepherd Ministries“, wo-
hinter Gottes Vision steckt, Gemeinden zu helfen, Christen im 
Wort Gottes als Jünger Jesu und für den Dienst auszubilden. 

Dieses Buch beschreibt die Vision der Multiplikation hinter 
der ISDD Bibelschule und beschreibt die Aufgabe, die Gott 
uns gegeben hat, mit Ihm zusammenzuarbeiten. Heute gibt 
es über 320.000 aktive Bibelschüler in 145 Nationen der Welt 
und in 70 Sprachen. ISDD ist ein Hilfsdienst für Pastoren und 
Leiter eine neue Generation von Christen auszubilden und 
die große Endzeiternte einzuholen. Die Arbeit erfährt explo-
sive Multiplikation in der ganzen Welt.

Zeven sleutels voor honderdvoudige zegeningen

Aufschließen
der Abraham
Verheißung
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CAREY 
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ISOM Bijbelschool
Van Toevoeging naar 
Vermenigvuldiging

Een Bijbelschool 
voor iedere locatie

Een Bijbelschool 
in 70 Talen

Bachelor- en 
Masterprogramma

Een Bijbelschool 
voor de hele 
gemeente

ISOM Bijbelschool
Catalogus

International 
School of Ministry

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.isddbibelschule.de

Prijs per student/
semester € 80,00
Bestel het pakket 
voor het eerste se-
mester voor € 200,– 
Het bevat: DVD Cur-
sus, een werkboek 
voor de student, een 
handboek voor de 
onderwijzer

ISOM Bijbelschool
De gehele 

gemeente trainen

Joyce MeyerMarilyn Hickey Jack Hayford Bill Winston AL GillPG Vargis Bayless Conley John Bevere Brian Houston

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

www.christusfuereuropa.de         www.isddbibelschule.de

Tel:  0314-62 72 00
Fax: 0314-62 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 
gemeente 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 modules 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.globalmissionschooleurope.org 
www.nederland7.net 
eMail: gerhard@betteld.nl 
Tel: +49-33398-918771 
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De grootste multimediale Bijbelschool ter wereld
Bij de Internationale School van Bedieningen (ISOM) studeren meer dan 250.000 
studenten in 60 wereldtalen in meer dan 145 landen. Op dit moment bestaat de ISOM 
Bijbelschool uit 5 basis semesters en een hogere opleiding, dat uit verschillende modulen 
bestaat  waarbij met 5 extra modules een Amerikaanse BA graad behaald kan worden. Van 
ieder semester bestaat een DVD cursus van vooraanstaande leraren en een studiemap met 
huiswerkopdrachten en vragen voor groepsstudie. 

Internationale 
school voor bedieningen

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

Tel: +33 (0)314-62 72 00
Fax: +33 (0)314-62 72 99

International: www.isom.org
office@internationalschoolofministries.nl 
www.internationalschoolofministries.nl
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Bovennatuurlijk leven
Dr. A.L. Gill is een apostel voor alle volken en heeft talrijke 
boeken geschreven. In deze cursus onderwijst A.L. over 
alle gaven van de Heilige Geest, en hoe we ze in onze dienst 
kunnen aanwenden, zodat de Kracht van God en tekenen 
en wonderen gezien kunnen worden.

Fundamenten van het geloof
Bayless Conley is Pastor van de Cottonswood Gemeente 
in Zuid-Californie, een dynamische groeiende gemeente 
met 10.000 leden en een wereldwijde tv bediening. Dit 
is een uitstekende cursus over de fundamenten van het 
christendom. Belangrijke Bijbelse waarheden worden hier 
begrijpelijk uitgelegd.

DVD-groß-Semester 1-NL.indd   1 08.05.13   12:33

International 
School of Ministry

Maak kennis met ‘s werelds 
grootste multimedia Bijbel School!

“Getraind worden via ISOM is een geweldige mogelijkheid voor iedere Gemeente” Pastor

“ISOM is tot een grote zegen uitgegroeid voor de deelnemers en de Gemeente” Pastor

“Via ISOM worden onze leiders en leden succesvol toegerust en getraind” Pastor

Het bevat:
• De ISOM catalogus
• Het boek : “Vrijzetten van de belofte van Abraham”
• De achtergrond van de visie en geschiedenis van ISOM
• Een DVD met voorbeeld-lessen
• Informatie-brochures

Introduceer de ISOM Bijbel School in uw kerk!

Bestel ons presentatie-pakket STATT: “Maak kennis met Cleansing Stream”

Bestel het ISOM presentatie-pakket voor slechts € 20,-

www.isom-nederland.nl

International 
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Semester 1

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.isddbibelschule.de

Prijs per student/
semester € 80,00
Bestel het pakket 
voor het eerste se-
mester voor € 200,– 
Het bevat: DVD Cur-
sus, een werkboek 
voor de student, een 
handboek voor de 
onderwijzer

ISOM Bijbelschool
De gehele 

gemeente trainen

Joyce MeyerMarilyn Hickey Jack Hayford Bill Winston AL GillPG Vargis Bayless Conley John Bevere Brian Houston

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

www.christusfuereuropa.de         www.isddbibelschule.de

Tel:  0314-62 72 00
Fax: 0314-62 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 
gemeente 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 modules 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.globalmissionschooleurope.org 
www.nederland7.net 
eMail: gerhard@betteld.nl 
Tel: +49-33398-918771 
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Lofprijs en aanbidding 
LaMar Boschman is schrijver van vier bestsellers over lof-
prijs, inclusief de wedergeboorte van de muziek, een passie 
voor het heden en toekomstige aanbidding. Hij is leider 
van het “Internationale Lofprijs Instituut” en heeft zelf veel 
lofprijs albums opnieuw uitgegeven. Deze cursus gaat over 
de bediening van lofprijs in het leven van elke christen, en 
hoe dit de relatie met de Vader bevordert.

Nieuw Testament Onderzoek
Dr. John Amstutz onderwijst in deze les van Mattheus tot 
Openbaringen een uitstekende introductie van het Nieuwe 
Testament. Als een van de leidinggevende van de Fours-
quare Beweging heeft hij meer dan 27 jaar ervaring in 
het onderwijzen van dit onderwerp. Hij geeft veel sleutels 
voor het verstaan en verder onderzoeken van het Nieuwe 
Testament.  

Vrees voor de Heer 
Pastor John Bevere bedient ieder jaar miljoenen mensen 
in Gemeentes, Bijbelscholen, conferenties, en in zijn eigen 
bediening waardoor hij samen met zijn vrouw Lisa, over 
de hele wereld onderwijs geeft. Zijn visie is om gelovigen 
te versterken, de verlorene en gevangen in de gemeente op 
te wekken en de erkentenis van de Heerlijkheid van God in 
de wereld te verkondigen.

Cursus 3 – 5 Semester 1
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Handleiding voor ladders

7 Schlüssel für hundertfache Segnungen

Vrijzetten 
van de belo� e van 

Abraham

BERIN GILFILLAN

WILLIAM 
CAREY 
V E R L A Gcfe

christus für europa

Es gibt eine Verheissung im Wort Gottes, die für alle Chris-
ten gilt, männlich und weiblich, ungeachtet der Rasse oder 
sozialen Hintergrunds. Diese Verheissung führt zu großer 
Fruchtbarkeit und Segnungen im Leben des Gläubigen. Sie 
garantiert ein Leben im Sieg über alle Feinde und erö� net 
das Potenzial, Nationen zu erreichen und zu segnen. Sie wird 
durch einen Schwur vom Allerhöchsten bekräftigt und war-
tet darauf, aufgeschlossen zu werden: Der Abraham Segen! 
Als Christen sind wir Erben der Verheissung Gottes an Abra-
ham, alle Familien der Erde zu segnen und göttliche Vermeh-
rung zu erleben.

Berin Gil� llan ist der visionäre Gründer der ISDD Bibel-
schule und der Organisation „Good Shepherd Ministries“, wo-
hinter Gottes Vision steckt, Gemeinden zu helfen, Christen im 
Wort Gottes als Jünger Jesu und für den Dienst auszubilden. 

Dieses Buch beschreibt die Vision der Multiplikation hinter 
der ISDD Bibelschule und beschreibt die Aufgabe, die Gott 
uns gegeben hat, mit Ihm zusammenzuarbeiten. Heute gibt 
es über 320.000 aktive Bibelschüler in 145 Nationen der Welt 
und in 70 Sprachen. ISDD ist ein Hilfsdienst für Pastoren und 
Leiter eine neue Generation von Christen auszubilden und 
die große Endzeiternte einzuholen. Die Arbeit erfährt explo-
sive Multiplikation in der ganzen Welt.

Zeven sleutels voor honderdvoudige zegeningen

Aufschließen
der Abraham
Verheißung
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