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Purpose



En kirke uten vegger, 
tro uten religion 
og kjærlighet uten fordømmelse.



En kirke uten vegger, 
tro uten religion 
og kjærlighet uten fordømmelse.

Hvorfor?

Alt det vi gjør vi i Kingdomkirken skal ha som hensikt å 
hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Guds 
ubetingede kjærlighet. 



De 3 store

• The Great Commission

• The Great Commandment

• The Great Together

Da gikk Jesus bort til dem og sa: 
”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut til alle folk 
og gjør dem til mine disipler. Døp dem til fellesskap med Far i 
himmelen, Sønnen og Guds Hellige Ånd. Lær dem å leve på den måten 
jeg har underviste dere om. Og husk på at jeg alltid er med dere, helt 
til tidenes slutt.”

Matteus 28:18-20 ELB



De 3 store

• The Great Commission

• The Great Commandment

• The Great Together

Ja, ved det som Kristus gjorde, tilga Gud menneskene deres synder og 
forsonet hele menneskeheten med seg selv. 

Dette budskapet om forsoning har han gitt meg i oppdrag å spre til 
andre.

2. Korinter 5:19 ELB



De 3 store

• The Great Commission

• The Great Commandment

• The Great Together

og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 
av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Det 
andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! 
Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 

Markus 12:30-31 NB



De 3 store

• The Great Commission

• The Great Commandment

• The Great Together

og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 
av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Det 
andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! 
Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 

Markus 12:30-31 NB 

Vi elsker fordi Han elsket oss først. 
(1. Johannes brev 4:19)



De 3 store

• The Great Commission

• The Great Commandment

• The Great Together

Den herligheten du ga til meg, har jeg gitt til dem, slik at de kan leve i 
fullkommen enhet på samme måte som du og jeg er ett. Jeg skal være i 
dem og du i meg, slik at deres enhet blir total. Da skal verden forstå at 
du har sendt meg og at du elsker dem like mye som du elsker meg.

Johannes 17:22-23 ELB



Gud elsker mennesker -
gjennom mennesker.

Hvis du møter noen 
som ikke tror på Gud, 
så er årsaken at de ikke 
har opplevd Hans 
kjærlighet.

Elsk de som ikke tror, 
slik at de kan få 
oppleve Hans 
kjærlighet.

Hvis du tror, men ikke 
føler for å elske en som 
ikke tror, trenger du 
selv å bli elsket❤️

#enkirkeutenvegger
#ubetingetkjærlighet
#duerelsket

https://www.facebook.com/hashtag/enkirkeutenvegger?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfUkLZNlcaFfFxwlSEaI3pxmjKMgR3ueVz7n5ipE-2CDbNojj1S5TDB1EIONswPV0A0LHBp2f7yrQx7zoXQmBWlXlHPhXgrlh8uaw7DRYY_lFOuYiUxMlAGqes3CrnYILG9jIcZyyhxXwX0vwqPxBfGbXt173da0bSeMjqulUy9gYZr1SjDNY0k8-BPqPe-AfKbCu7J5QVnIIkxqONhxHgQBemkHdosuv8v9umnvwZdYqc7UwWq77WfS0OfE3bn3m9McM7-nKXopDQ_aBQIMfSLzcPNIqwFIU7avZCSawEfSkWrHJ-VrA4P2mcZ_4EBN4mLzPGKmLT_2NLNDq_bQe3ow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ubetingetkj%C3%A6rlighet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfUkLZNlcaFfFxwlSEaI3pxmjKMgR3ueVz7n5ipE-2CDbNojj1S5TDB1EIONswPV0A0LHBp2f7yrQx7zoXQmBWlXlHPhXgrlh8uaw7DRYY_lFOuYiUxMlAGqes3CrnYILG9jIcZyyhxXwX0vwqPxBfGbXt173da0bSeMjqulUy9gYZr1SjDNY0k8-BPqPe-AfKbCu7J5QVnIIkxqONhxHgQBemkHdosuv8v9umnvwZdYqc7UwWq77WfS0OfE3bn3m9McM7-nKXopDQ_aBQIMfSLzcPNIqwFIU7avZCSawEfSkWrHJ-VrA4P2mcZ_4EBN4mLzPGKmLT_2NLNDq_bQe3ow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/duerelsket?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfUkLZNlcaFfFxwlSEaI3pxmjKMgR3ueVz7n5ipE-2CDbNojj1S5TDB1EIONswPV0A0LHBp2f7yrQx7zoXQmBWlXlHPhXgrlh8uaw7DRYY_lFOuYiUxMlAGqes3CrnYILG9jIcZyyhxXwX0vwqPxBfGbXt173da0bSeMjqulUy9gYZr1SjDNY0k8-BPqPe-AfKbCu7J5QVnIIkxqONhxHgQBemkHdosuv8v9umnvwZdYqc7UwWq77WfS0OfE3bn3m9McM7-nKXopDQ_aBQIMfSLzcPNIqwFIU7avZCSawEfSkWrHJ-VrA4P2mcZ_4EBN4mLzPGKmLT_2NLNDq_bQe3ow&__tn__=%2ANK-R


FASE 1:

NESTEN

UOPPMERKSOM 

PÅ GUD

FASE 2: 

SØKENDE

FASE 3: 

BABY-KRISTEN

FASE 4:

MODEN

KRISTEN

FASE 5:

SENDT UT

Menneskers behov

Hva gjør kirken for 

å dekke behovet?

TROSREISEN

Alle mennesker er på forskjellige steder i sin trosreise, og alt det vi gjør i

Kingdomkirken skal hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Gud. 

Vokse i kunnskap om - og relasjon til Gud 



Trosreisen: 
Jesus er den eneste veien til Gud

• Jesus sier til ham: Jeg er 
veien og sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg. 

Johannes 14:6 NB



En vei, men mange forskjellige trosreiser

• Når jeg blir opphøyet fra jorden, 
skal jeg dra alle til meg. 
Johannes 12:32 NB 

• For det er i Ham vi lever og 
beveger oss og er til. 
Apostlenes gjerninger 17:28

• Når talsmannen kommer, han 
som jeg skal sende dere fra 
Faderen, sannhetens Ånd som 
utgår fra Faderen, da skal han 
vitne om meg. Men også dere 
skal vitne, for dere har vært 
med meg fra begynnelsen. 
Johannes 15:26-27 NB 





All god gave og all fullkommen gave 
kommer ovenfra, fra ham som er 
himmellysenes Far. Hos ham er det ingen 
forandring eller skiftende skygger. 

Jakob 1:17 N11BM
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