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ALLE KAN NÅ NOGEN - SAMMEN KAN VI NÅ VERDEN

VÆR MED DEN

25. MAJ

2019

På Global Outreach Day kan du sammen med millioner af
andre troende fra hele verden dele de GODE nyheder.
I de seneste år
•M
 illioner af kristne delte evangeliet for
første gang i deres liv og fortsætter
med at gøre det i hverdagen
• Over 8 millioner mennesker har givet
deres liv til Jesus på Global Outreach
Day
• 190 millioner traktater er blevet delt ud

93%

93% af kirkens medlemmer deler
aldrig evangeliet med andre.
DETTE SKAL ÆNDRES!

3 STEPS

Werner Nachtigal

Vi inviterer dig til at deltage i Global Outreach Day (G.O.D.).
Det er den største evangelistiske mobilisering nogensinde
og arbejder med en meget enkel handling: Hver troende
deler evangeliet med mindst én person på denne dag.

IN PERSONAL EVANGELISM

Besøg vores hjemmeside for mere information og læs vores «3 trin Trænings Manual».
Del dine vidnesbyrd på sociale medier ved hjælp af hashtag #GlobalOutreachDay
GLOBAL OUTREACH DAY
TRAINING BOOK

www.GlobalOutreachDay.com

• I Den Dominikanske Republik hørte 1
million mennesker evangeliet. 33.000
nye troende blev døbt sidste år.

VÆR MED DEN

26. MAJ

Hver troende er et vidne!

2018

BED, KOM MED VISIONER OG TRÆN DIN KIRKE I HVORDAN DU DELER EVANGELIET.
Hele kirken går - til en fortabt verden!

Sådan deltager du:

Mobiliser og træn hele din kirke til personlig evangelisering og vær
sammen med millioner af troende over hele verden. Vær en del af Guds
høst! Alle kan tale om ham på sin egen unikke måde:

1. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.

• Individuelt - Del evangeliet med mindst én person.
• Sammen - gå ud i små grupper; gå hvor folk er.
• Nå dit område - Besøg dine naboer, samarbejd med andre kirker.
•C
 are and share - Gør noget godt for de trængende, og så del de gode
nyheder med dem.

2. Mobiliser og træn hele din kirke i personlig evangelisation.
3. Det Globale øverste rum: Bed natten før G.O.D.
4. G
 lobal Outreach Day: Hele kirken og enhver troende
deler evangeliet
5. S
 end dine vidnesbyrd og fortsæt med at dele evangeliet regelmæssigt (GOD BEVÆGELSEN).

Global Outreach Day

GOD bevægelsen

Go 2020

Visionen om Global Outreach Day er at
enhver troende deler evangeliet den
sidste lørdag i maj hvert år.

Oplev en livsstil af evangelisme
efter G.O.D.

Global Outreach Day
Special udgave

Hver troende er inviteret til at forpligte
sig til at dele evangeliet regelmæssigt og
gøre andre til disciple.

I løbet af hele maj 2020 er vores mål at
mobilisere 100 millioner kristne til at dele
evangeliet. Vi tror at det sammen med
mange kirkesamfund og tjenester, vil
være muligt at nå 1 milliard mennesker
med evangeliet.

Vi ser, at enhver kristen når mindst en person med Evangeliets budskab på den dag.
G.O.D. kan være det første skridt i retning
af en evangelistisk livsstil.
Vi inviterer dig til at være en del af det.

Hver kirke er inviteret til at gå ud hver
måned og plante nye kirker.
Hvert en tjeneste er inviteret til at samarbejde og udstyre Kristi legeme.
www.GOD-Movement.com
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«Global Outreach Day er en fantastisk
måde at opmuntre folk til at starte
dele deres tro!»
Steve Douglass
Int. Pres. Campus Crusade for Christ

«Gå ud, træd ud i troen. Gør noget, du
ikke har gjort Før! »
Nick Vujicic
Liv uden lemmer

«Jeg vil gerne opfordre dig til at gå
ud i fuld kraft! Vi er hundrede procent
involveret i dette. »
Pastor E.A. Adeboye
RCCG. Nigeria

«Global Outreach Day er en vision fra
Gud. Jeg deler denne vision, så alle
nationer bliver nået med evangeliet»
Loren Cunningham
Grundlægger af YWAM

«Sikken dag det vil være, når evangeliet bliver delt på tværs af hele kloden
fra kontinent til kontinent - vindende
skarer af millioner for Jesus Kristus.»
Reinhard Bonnke
Grundlægger af Christ for all Nations

«Jeg opfordrer alle til at vi går ud på
Global Outreach Day og deler den gode
nyhed om frelse og gør disciple af alle
verdens nationer.»
Biskop Efraim Tendero
General sekretær WEA

Danish – Denmark

Werner Nachtigal

Tilmeld dig i dag for denne historiske
frelsesmåned på

