


Aftenens program:

19.30: Velkomst, sang og bøn.

19.40: Input #1: Guds mission – og mine 2 tommer

20.10: Refleksion og samtale 2 og 2

20.25: Input #2: Lys og salt

20.40: Kaffe og samtale i grupper

21.20: Opsamling, næste skridt





Guds mission - Kol. 1, 12-20

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at 
få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets 
magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har 
vi forløsningen, syndernes forladelse.

Han er den usynlige Guds billede,

al skabnings førstefødte.

I ham blev alting skabt

i himlene og på jorden,



Guds mission - Kol. 1, 12-20

det synlige og det usynlige,

troner og herskere,

magter og myndigheder.

Ved ham og til ham er alting skabt.

Han er forud for alt,

og alt består ved ham.



Guds mission - Kol. 1, 12-20

Han er hoved for legemet, kirken.

Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i 
alle ting skulle være den første.

For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og 
ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, 
ved at stifte fred ved hans blod på korset.



Det forsonede legeme 
bliver redskab for Guds 
forsoning og herredømme i 
verden.

For at kalde alt ind under 
Hans herredømme i forsonet 
enhed, hvor Guds vilje sker



Guds mission

1. Bygge kirken (evangelisation og oplæring)

2. Tjene samfundet (medlidenhed og 
retfærdighed)

3. Omsorg for skaberværket



Omsorg for skaberværket

• Beskytte, værne

• Medskabe, bygge



Tjene samfundet

• Barmhjertighed
– Gavmildhed

– Gæstfrihed

• Retfærdighed
– Opdragelse/dannelse

– Bekæmpe 
uretfærdighed



Bygge kirken
• Evangelisation 

– Hvad Gud har lovet og 
opfyldt i Kristus

– Historien i GT + NT
– Kald til tro og 

nyorientering 

• Oplæring
– Skole
– Medvandrerskab
– Familie



Hele Guds mission 
Hele Guds kirke

Hele livet



Små skridt, der 
bevæger 

verden, fordi 
Guds mission 

bliver en livsstil



Samtale 2 og 2

• Hvordan er jeg involveret i de tre aspekter af 
Guds mission?

• Hvor ser jeg behov og muligheder?

• Hvor er der mulighed for at bevæge mig 2 
tommer?





Matt. 5,13-16

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så 
saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes 
ned af mennesker.

I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke 
skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en 
skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.



Salt og lys

• Hvad er saltets egenskaber?

– Hvornår er Guds folk salt

• Hvad er lysets egenskaber?

– Hvornår er Guds folk lys?



Salt

• Blandes i - opløses

• Mister sin egen struktur

Fare: Miste sin kraft

Lys

• Oplyser/Konfronterer

• Synlighed/frimodighed

Fare: Skjules/gemmes væk



At blande sig…

• At hengive og involvere sig i kontekster, som ikke er 
kirkens egen

• Indgå i samarbejder med mennesker, der er forskellige fra 
os

• Bidrage uden kontrol eller sikkerhed for udkomme

• Risikere at blive set med ”de forkerte”



Mist ikke din kraft

• Den som blander sig, må have en stærk 
forankring i Guds ord og bønnen.



At oplyse…

• Stå fast på sandheden 

• Konfrontere uretfærdigheden

• Tone rent flag – fortælle evangeliet tydeligt



Mist ikke din frimodighed

• Konfrontationer skal bruges med omtanke og 
kærlighed, men lyset må ikke stilles under en 
skæppe

• Alle mennesker har brug for at høre evangeliet 
på et tidspunkt i livet 





Samtale i grupper (inkl. kaffe) 
Ift. undervisningen: 
• Hvor er du salt? Hvor er du lys?

– Hvordan bevarer du kraften og frimodigheden?

• Har du haft anledninger til at dele evangeliet eller konfrontere uretfærdighed?
– Del erfaringer med hinanden

• Hvor ligger dine ”2 tommer”?

Opsamling på forløbet:
• Hvad har været vigtige læringer?
• Hvordan kan I arbejde videre med indsigterne fra dette forløb?
• Hvilke temaer kunne I have glæde af at gå dybere med? 
• Hvem skal deltage på lederspor d. 29/11?  



Opsamling i plenum



LederSPOR
Tirsdag d. 29. november kl. 19.30

… om at gå foran i et dybere liv 
med Jesus.

Fokus på kald, identitet og 
opgaven som leder. 

Alle er velkomne! 


