ion
ækkelses

enter
− Fordi vi brænder for vækkelse!

Vores håb er:
At et hvert menneske i København, i
Danmark og i verden bliver
livsforvandlet af Guds kærlighed og
kraft og bliver en brændende
efterfølger af Jesus Kristus.
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Hvem er vi:
Menighedsidentitet

Vi ser os som Jesu disciple:
Efterfølgere af Jesus Kristus
ZVC er Guds menighed, og igennem bøn og
profetier former Han sin kirke.
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Vision
At bygge Guds rige
igennem discipelgørelse
Værdier

Værdier

Værdier

Opbyggelse
og
håb

villige
hjerter
og
sandt
fællesskab

tillid
ansvar
og
tro på
Guds
løfter

Fundament
Jesus Kristus
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Værdier
Overgivelse
og
lydighed

Dette er Zion Vækkelses
Centers vision:
	
  

At bygge Guds rige igennem
discipelgørelse.
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Kendetegn for vækkelse
Apostlenes gerninger kap. 19
•
•
•
•
•
•
•
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Frelse
Overførelse af salvelse (fyldt af Helligånd,
forløsning af gaver og nye gaver)
Prædiken/undervisning (budskabet om
Guds rige)
Guds kraft (lægedom, udfrielse samt andre
overnaturlige hændelser)
Ærefrygt for Jesus Kristus
Dybere omvendelse (frelste lunkne kristne
bliver brændende)
Kirken vokser.

Vores fundament er:

Jesus Kristus
Alt udspringer af samværet med Gud.
"Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt
andet gives jer i tilgift"
(Matt. 6:33.)

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele
din sjæl og af hele dit sind”. Det er det største og første
bud. Men der er et andet, som står lige med det: ” Du skal
elske din næste som dig selv”. På de to bud hviler hele
loven og profeterne.” (Matt. 22:37-40.)
”Der står skrevet: ”Mit hus skal kaldes et bedehus.” (Matt.
21:13.)
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Målsætning for ZVC
Målsætningen for ZVC er at virkeliggøre ZVC´ vision, det
vil sige at være en åndelig oase i Københavns stenørken,
hvor Guds kærlighed får lov at trænge igennem denne
stenørken.
Vores målsætning er at opbygge en menighed med det
primære formål at virke for Herren, som en profetisk og
undervisende menighed, hvor Guds kærlighed er i centrum.
Det betyder, at ZVC´ overordnede tjeneste er en
disipelskole, hvor vi hjælper mennesker med at finde
identiteten i Jesus Kristus og blive Jesu efterfølger.
”Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de
ligner os!” (1. Mos. 26)
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Bibelens værdier
1. Opbyggelse og håb = Opbygge mennesker

2. Villige hjerter og sandt fællesskab

3. Tillid, ansvar og tro på Guds løfter

4. Overgivelse og lydighed gennem kærlighed
til Gud

Værdierne opbygges i hver enkelt discipel
gennem helliggørelse/helbredelsessprocessen.

Værdiers funktion:
At virkeliggøre visionen
9

Vision
At bygge Guds rige
igennem discipelgørelse
Værdier

Værdier

Værdier

Opbyggelse
og
håb

Villige
hjerter
og
sandt
fællesskab

Tillid
ansvar
og
tro på
Guds
løfter

Fundament
Jesus Kristus
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Værdier
Overgivelse
og
lydighed

Hvis nej til Bibelens værdier
”Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå.”(Matt. 12;25b)

• Nej til opbyggelse og håb
- medfører nedbrydning og håbløshed !
• Nej til villige hjerter og sandt fællesskab
- fører til oprørskhed, falsk fællesskab og
splittelse !
• Nej til tillid, ansvar og tro på Guds løfter
- fører til dårligt forvalterskab af dine gaver og
talenter.
Det fører til uansvarlighed, ligegyldighed,
mistillid og vantro.
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• Nej til overgivelse og lydighed til Gud
- fører til ulydighed, trods og at man går egne veje
væk fra Gud.

Samlet konsekvens af nej´erne:
• Nedbrydning af Guds hus.
• Vi går forbi Guds plan.
• Visionen bliver ikke fuldført.

Ja til Bibelens værdier
”Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke
én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var
fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene
vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de
stor yndest.” (Apg. 4;32-33)
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Metode
1. Række ud
Et møde med
Jesus Kristus

Tilbud

2. Lære
Undervisning

Tilbud

3. Træne
Blive trænet til at
være Jesu
efterfølger
4. Sende
Velsigne dig til at
være Jesu
efterfølger

Se side 14

Se side 15

Tilbud
Se side 16

Tilbud
Se side 17
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Række ud
Et møde med Jesus Kristus
Den samaritanske kvinde, der er beskrevet i Johannesevangeliet blev
ramt af vækkelse, da hun mødte Jesus. Hendes møde med Jesus blev
livsforvandlende. Hendes møde med Jesus var så stærkt, at hun bare
måtte fortælle det videre til alle hun kendte, og derpå startede hun en
vækkelse til tro på Jesus i hendes by. (Læs Johannesevangeliet 4 v. 3942.)
Vi er en menighed, der har fået et livsforvandlende møde med Jesus
Kristus, og det er vores håb, at du må få det samme livsforvandlende
møde med Ham.

Vores hjerteopgave er at vise dig:
•
•
•

At Gud elsker dig!
At Gud vil bruge dig!
At Gud har en plan for dit liv!

Tilbud til dig:
•
•
•
•
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Profetisk bøn og rådgivning, hvor du vil opleve håb, trøst,
omsorg og opbygning i Guds kærlighed.
Omvendelse, frelse, dåb. Undervisning af Guds sandhed/
Guds Ord.
Intromøde, præsentation af ZVC.
Tildelt en hyrde, der hjælper dig ind i fællesskabet og får dig
til at føle dig tryg og godt tilpas.

Lære
Undervisning
Vi er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle, der er døbt til
Kristus, har iklædt sig Kristus. Vi er nye skabninger, det gamle er
forbi, og noget nyt er blevet til. (Læs Gal. 3; 26-27, 2. Kor 5;17).
Vi er en familie menighed af Gud Faders sønner og døtre, der tror på,
at vi er iklædt Kristus, og at vi er nye skabninger, det gamle er forbi i
os, og noget nyt er blevet til.
Det er vores ønske, at Gud -igennem undervisning og bøn- vil
afklæde dig din gamle identitet og opbygge dig i din nye identitet
i Kristus.

Tilbud til dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få nykristenundervisning (basalt kendskab til Gud).
Lære at bede i et bønnehold.
Undervisning i ret Guds billede.
Blive opbygget i din identitet i Kristus, (hvordan Gud ser dig
igennem Hans Ord, dvs. få et ret selvbillede).
Blive sat fri af fortiden ved udfrielseskursus fra dæmoniske
bindinger, samt få lægedom for problematikker fra
barndommen og frem.
Lære Guds Ord i bibelstudiegruppen.
Lære at sætte sunde bibelske grænser i dit liv.
Få profetisk bøn og rådgivning, (hvad har Gud af planer for
dig og dit liv).
Undervisning omkring nådegaver i dig. Hvilke gaver har Gud
lagt i dig, og hvordan anvender og udvikler du disse gaver
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Træne
Blive trænet til at være Jesu efterfølger
Jesus sendte disciplene ud; Han delte dem op to og to og gav dem
befalinger om, hvordan de skulle gå ud at dele evangeliet.
Disciplenes opgave var at prædike ”Himmeriget er kommet nær”,
helbrede de syge, opvække de døde, gør spedalske rene og uddrive
dæmoner. (Læs videre i Matt. 10;1-43).
I vores menighed oplever vi, at det er vores opgave i Kristus, at
udføre de samme opgaver i Helligåndens kraft. I ZVC arbejder vi
primært sammen to og to under træningen til at blive Jesu
efterfølger. Det er tilladt at fejle, og vi hjælper hinanden med trøst,
formaning og opbyggelse i Guds Ord og tro på Guds løfter.
Det er vores ønske at træne dig i de gaver, Gud har lagt ned i
dig.

Tilbud til dig:
•
•
•
•
•
•
•
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Udfrielsesteams
Profetiske teams
Teams, der arbejder med at sætte sunde bibelske grænser
Hyrdeteams
Lovsangsteams
Guds Ord/bønneteams
Forkyndelse/undervisningsteams

Sende
Velsigne dig til at være Jesu efterfølger
”Om efterfølgelse” siger Jesus følgende til sine disciple: ”Hvis
nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors
op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv skal miste det; men den,
der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.” (Matt. 16;24-25)
Lige inden Jesus bliver båret op til himlen, og før disciplene kommer
ud i en Helligåndsfyldt tjeneste, løftede Jesus sine hænder og
velsignede disciplene. ( Luk. 24;51)
Vi er en menighed, som tager Guds Ord ”Om efterfølgelse” til os. Vi
tror på, at vi gennem helliggørelse/helbredelsesprocessen kan komme
ind i fuld overgivelse og lydighed til Hans Ord.
Vi brænder for at se, at Gud fører dig ind i en fuld overgivelse og
lydighed over for Ham, og at velsigne dig til at være Jesu Kristi
efterfølger.
Gud kan bruge dig overalt:
Vi ønsker at velsigne dig med, hvad Gud har til dig:
• Til at blive brugt i ZVC
• Til at blive brugt i andre kirker
• Til at blive brugt i familien, naboer og venner
• Til at blive brugt i dit nærområde
• Til at blive brugt i erhvervslivet
• Til at blive brugt i andre lande
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Missionsbefalingen
Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg,
hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham,
tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom
hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt
i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet
I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
(Matt. 28;16-20)
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Noter

19

Logo

Gruppebillede

I skal være mit Folk, og jeg vil være eders Gud.
(Jer. 30,22)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på telefon
eller besøge os på adresse

Adresse, mail, zvc.dk, telefon mm.
Visionsbærer: Søren og Tamarra Bot
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