
Kingdom Business
“Når Guds Rige former en nation”



Bag om Marcus … 

▪ 45 år

▪ Gift og bosiddende i Aalborg.

▪ Far til fire …

▪ Direktør og medejer Melsen Tech /Setiket.

▪ 20 år i kirkeligt lederskab.

▪ Betroet en profetisk glød.

▪ Rejse – og forkyndertjeneste.

▪ Diverse bestyrelses- og mentorarbejde.

▪ To-delt kald.





Kaldet…
Ef. 4.1-7:

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det 
svarer til det kald,I fik, med al ydmyghed og mildhed, med 
tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber 
efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én 
ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én 
dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.

Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus.



Den guddommelige struktur

▪ Paulus taler om den femfoldige
tjeneste.

▪ Leve livet så det svarer til kaldet.

▪ Det unikke kald

▪Gøre fyldest



Det femfoldige – en guddommelig model.

Kingdom:

Apostle 

Profeter 

Hyrder 

Lærere 

Evangelister 

Marketplace:

Leder – erobrer

Udvikling & retning

HR & Personale

Tekniske kompetencer

Salg & Marketing



Vores udfordring (generelt):

Præsterne:

Apostle 

Profeter 

Hyrder 

Lærere 

Evangelister 

Forretningsfolk:

Leder – erobrer

Udvikling & retning

HR & Personale

Tekniske kompetencer

Salg & Marketing

NB! Nøglen til gennembrud er at få præster og forretningsfolk til at arbejde sammen:
- Vi har behov for forretningsfolkene – ikke deres penge – men deres unikke måde at tænke, 

udvikle, lede og organisere på.
- Præsterne bliver intimideret af forretningsfolkene.
- Forretningsfolkene oplever ofte, at deres præst ikke forstår dem!



Virksomhedsledernes opgave:

• Sætte en standard

• Reformere/opretholde
samfundet

• Mercy

• Finansiere vækkelse



Guds Rige i os.

Luk. 17.20-21.
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer 
ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! 
For Guds rige er midt iblandt *) jer.«

*) iblandt: Gr. [Entus] = “i” jer



Eksempler.

▪ Aalborg Kommune kom med en
ung kvinde.

▪Ædelstensmine I Afrika

▪ Klarsyn og kundskab

▪ Arrild og kommunen



Bønnebehov

• Virksomhedsledere der ser sig selv som
reformatoriske tjenester.

• Iværksættere

• Forbindelsen mellem præster og
virksomhedsledere.

• Ledere der ser behov.


