
 

Forsamlingens nye misjon og visjon: 

Vår misjon: 

Å gjøre Jesus synlig! 
 

Vår visjon: 

Vi vil være en ARENA hvor hjem og kirke former Jesu 

etterfølgere! 



 

utADVENDT 

 

 
Innledning: I advendtstiden samles vi ofte hjemme, vi inviterer hverandre inn. Det gjør 

godt med slike perioder hvor vi kan samles, prioritere fellesskapet blant venner og familie. 

Samtidig handler hele denne tiden om en som var villig til å forlate det trygge for å gå ut 

og møte mennesker der de var- utenfor det gode himmelske fellesskap. Og i dag skal også 

vi bevege oss ut.  

 

UTVALGT 

Les: 5MOS 7: 7-8, EF 1: 4-5 og 1PET 2: 9 

Det er ingen god følelse å være blant som ikke kommer med på laget. De utvalgte står i en 

særstilling fordi de er best og fortjener det. Men, slik er det ikke i Guds rike. Her står alle 

likt, for grunnlaget for utvelgelsen er Guds kjærlighet og ikke våre prestasjoner! Alle som 

tar imot Jesus er blant de utvalgte, som sammen danner et nytt «lag»; Et kongelig 

presteskap, et hellig folk! Og med denne utvelgelsen følger det både nye rettigheter, plikter 

og muligheter. 

Til samtale: Samtal om hvilke «rettigheter, plikter og muligheter» som følger det å være 

en av Guds utvalgte. 

UTRUSTET 

Les: 1KOR 1: 4-7, 1KOR 12: 7 og APGJ 1: 8 

Det er ikke lite det Gud gir sin menighet og den enkelte av oss. Alt det vi trenger for å 

tjene ham får vi som gave, som nådegaver. Og når han gir oss sine gaver, gir han det på en 

måte som tjener til det gode, både for oss selv og andre. Gud er ikke en Far som straffer 

oss når han utruster oss, han velsigner oss slik at vi kan bli til velsignelse! 

Til samtale: Kjenner du de nådegaver Gud har gitt deg? Har du erfaringer av å bli brukt til 

å velsigne andre med det Gud har gitt deg? 

UTSENDT 

Les: MATT 28: 16-17, GAL 6: 10, ROM 10: 14-15 og APGJ 13: 2-3 

Som Guds folk er vi hans utsendinger, hans ambassadører. I både gjerning og ord er vi 

utrustet til å spre det gode budskapet om tilgivelse, oppreisning, frihet og evig liv ved 

troen på Jesus Kristus. Men vi går ikke alene når vi går ut, Gud bor i oss ved sin Ånd, og 

vi har et fellesskap i «ryggen» som heier på oss, og som står sammen med oss i bønn og 

oppmuntringer. 

Til samtale: Hvordan kan vi stå sammen slik at vi opplever oss som et fellesskap også når 

vi er på «bortebane» og ønsker å dele troen vår der ute? Ser du muligheter for oss som 

forsamling når det gjelder det å nå lenger ut med Evangeliet? 


