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Årsberet i g for De  Da ske Israels issio  
-  

 

TORVET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, den 12. marts 2016  

 
Af formanden Krista Rosenlund Bellows 

Vi mindes 
 
Hjertelig velkommen til årsmøde! Vi er samlet for at gøre status på arbejdet, sige tak til Gud og 
mennesker, og se fremad. Som vi plejer, vil vi mindes dem, der er døde siden sidste årsmøde. Vi har 
også det seneste år mistet trofaste venner, som bad for arbejdet og støttede det. Vi skylder dem tak, 
og vi vil ære dem. Vil I rejse jer, så vi sammen kan mindes de missionsvenner, vi har mistet. 
 

Æret være deres minde. 
 

Guds kærlighed flytter grænser 
 
Guds kærlighed flytter grænser. Det har vi sat os for at minde hinanden om i år.  
 
Gud skubber i sin kærlighed grænser af vejen for at komme til med sit herredømme. Gud nedbryder 
grænser. Han nedbryder mure af fjendskab mellem mennesker. 
 
Hvor der før var grænser, der er der nu samhørighed. Hvor der før var fjendskab, der beslutter 
mennesker sig for at vedkende sig, at de hører sammen, og de øver sig i tilgivelse.  
 
Guds kærlighed skaber det. Guds kærlighed er nyskabende. Han bryder mure ned. Guds kærlighed 
ej grænse ved, som det hedder i Salmebogens nr 365. 
 
Det ved vi, er sandt i Israelsmissionen. Vi oplever det i arbejdet. Lad mig give et eksempel.  
 
Det israelske samfund er præget af spændinger og vold mellem israelere og palæstinensere. Det 
påvirker de Jesus-troende dybt på begge sider af konflikten. Fjendskabets mur bygges højere 
imellem dem. På hver side af konflikten forventes der loyalitet mod sine egne. Sådan er det også i 
vid udstrækning blandt de messianske jøder og de kristne palæstinensere. Men for 6-7 uger siden 
valgte 30 messianske jøder og kristne palæstinensere at samles på Cypern for at tale om deres 
indbyrdes forsoning, teologi og fællesskab. De mødtes i en tid med spændinger og voldelig konflikt 
mellem jøder og palæstinensere. De har meget forskellig teologi om landet Israel, og de har meget 
forskellige perspektiver på dagligdagens sociale, politiske og økonomiske forhold for dem som bor i 
Israel. Uenighederne består efter deres møde.  
 
Men deltagerne var enige om deres behov for forsoning og for enhed mellem mennesker der tror på 
Jesus. Lad mig citere to af deltagerne. 
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Dr. Munther Isaac er palæstinensisk kristen, og han siger: ”På trods af vores forskellige 
standpunkter på flere områder, bekræfter vi sammen det store behov for forsoning og for enheden 
mellem troende på tværs af vores splittede samfund. Vores fælles tro kalder os til at lytte, respektere 
og udfordre hinanden på Kristus som forbillede. Den tvinger os til at være fortalere for forsoning og 
retfærdig fred.” 
 
En af de jødiske deltagere var den messianske jøde, Dr. Richard Harvey. Han siger det sådan: ”Det 
er kun ved at tage Jesu’ bud om at elske vores fjender seriøst, at vi kan se forandringens kraft i hans 
budskab slå igennem i vores liv og samfund.” 
 
Det forandrer et samfund, at mennesker elsker deres fjender. Guds kærlighed flytter grænser. 
 

Den katolske kirke afviser desværre israelsmission 
 
Guds kærlighed flytter grænser. Han ved ikke af grænser. Evangeliet om at i Jesu navn er der frelse, 
er Guds kraft for enhver som tror, og det evangelium anderkender ingen grænser for sin gyldighed.  
 
Men vi mennesker kan sætte grænser og låse grænser fast. 
 
Sådan finder vi i Israelsmissionen, at den romersk katolske kirke har gjort fornylig, i et dokument 
med titlen ’The gifts and calling of God are Irrevocable’ – altså at Guds gaver og kald til det jødiske 
folk er uigenkaldelige gaver og kald. 
 
Den katolske kirkes udtalelse er en markering af 50-året for en væsentlig skrivelse fra 1965, hvor 
kirken gjorde op med fortidens negative teologi om det jødiske folk som forkastet af Gud. En vigtig 
og god bestræbelse. Den er fortsat nødvendig. Men i katolsk og ganske mange andre kirkelige 
sammenhænge har det desværre ført til, at man har opgivet at dele evangeliet med det jødiske folk.  
 
I udtalelsen fra 2015 slår den katolske kirke fast, at den hverken udfører eller støtter 
missionsarbejde blandt jøder. Ganske vist hedder det, at den enkelte katolik er kaldet til at vidne om 
sin tro, på en ydmyg måde og med tanke på at jøderne er bærere af Guds Ord og har oplevet 
holocaust-tragedien. Men kirken som kirke afviser principielt at udføre organiseret mission til det 
jødiske folk.  
 
Det er ingen ny tanke i den katolske kirke. Samme idé findes også i protestantiske kirkesamfund. 
Men det er umådelig trist at den store katolske kirke fremlægger disse overvejelser, som stammer 
fra kirkens kommission for religiøse relationer med jøder. Derfor er det en udtalelse, der har stor 
effekt i katolsk sammenhæng og afsmittende virkning i andre kirkelige sammenhænge. 
 
Det har sin egen indre bibelske logik, at afviser man at evangeliet også gælder det jødiske folk, så 
afviser man også at Jesus Kristus er det jødiske folks Messias. Her må vi blive ved med at minde 
om, at er han ikke det, er han slet ikke Messias, heller ikke verdens frelser.  
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Evangeliet anderkender ingen grænser for sin gyldighed 
 
Men i Israelsmissionen fastholder vi, at evangeliet er Guds kraft for enhver som tror, og at det 
evangelium anderkender ingen grænser for sin gyldighed. Det gælder netop for jøder, først, og for 
grækere.  
 
Det fastholder vi. Vi gør det sammen med Messiastroende jøder i Jews for Jesus og andre partnere, 
vi hører sammen med i Lausannebevægelsens netværk om israelsmission, LCJE. Derfor ønsker vi at 
bidrage til at evangeliet bliver fortalt og levet blandt det jødiske folk, i Danmark, i Israel og overalt i 
verden.  
 
Jeg tror, den vanskeligste og mest udfordrende holdning at fastholde er den, vi er kaldet til som 
Israelsmission: at vi Jesus-troende både skal gøre op med kirkens historiske negative tænkning om 
og adfærd over for det jødiske folk, og vi skal dele evangeliet med det folk, der har lidt under vores 
tænkning. Jeg kan ikke se andet, end at den katolske kirke og andre kirker flygter fra netop dét 
ydmygende kald, når de vælger at sætte grænser for evangeliets gyldighed – nemlig over for jøder.  
 
Evangeliet behager ikke vi mennesker. Det ydmyger os. At fritage andre for at skulle høre det er 
begyndelsen til at fritage sig selv. 
 
Men Guds kærlighed sætter ikke grænsen ved hvad en kirkes selvrespekt kan tåle. Af hans nåde 
begynder han hele tiden forfra med sin kirke. Al kirkens historiske og nutidige synd og skam, som 
også vi må bekende når vi vedkender os at høre kirken til - den synd og skam fritager os ikke for at 
fortælle også jøder at der er frelse og tilgivelse for al synd og skam hos Jesus Messias. Han er vor 
fred, som Paulus siger det i Efeserbrevet. 
 

Landsstyrets arbejde 
 

Vi støtter arbejde med forsoning  
Messias er vor fred. Af den grund er det væsentligt for os at støtte forsoningsbestræbelser i Israel. 
Når hverdagen i landet hvor vi arbejder, er præget af konflikt og brudte relationer mellem 
mennesker der bekender samme tro, så bliver evangeliets budskab om tilgivelse og forsoning et 
naturligt fokus for vores arbejde.Vi kunne blive en del af problemet, hvis vi var tavse eller holdt os 
udenfor. 
 

I samarbejde med mange  
Det er en glæde at kunne sige at vi i Landsstyret har haft et år med godt samarbejde i landsstyret og 
med vores medarbejdere i både Danmark og i Israel, og med vores partnere i Israel og andre steder. 
Vi glæder os over samarbejdet med Danske Sømands- og Udlandskirker om præstefamilien i 
Jerusalem, og med den norske israelsmission om præstefamilien i Tel Aviv. Vi glæder os over 
samarbejdet med Jews for Jesus, verdens største jødiske missionsselskab. Susan Perlman: 
velkommen her i dag. Tak fordi du ville komme! 
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Israelsmissionen er med i mange sammenhænge 
Sammen med Jews for Jesus og andre er vi med i Lausannebevægelsens netværk om israelsmission, 
LCJE. Vi prioriterer netværket i LCJE højt. En god flok danskere deltog i den LCJE konference, der 
fandt sted i august måned i Jerusalem. 
 
Herhjemme har Israelsmissionen glæde af at være en del af TORVET. Vi både bidrager og får i 
dette samarbejde, og vi tror på dets fremtid. Sidst, men ikke mindst vil jeg nævne det nære 
samarbejde, vi har med Israelsmissionens Unge. Vi hører sammen! 
 
Vores generalsekretær Bodil Skjøtt beretter om lidt mere om det daglige arbejde i Israel og 
Danmark.  
 

Uffe Torm stopper, Merete Pihl Konrad fortsætter og Jacob Wilms Nielsen begynder 
Forinden et par ord om besætningen i Landsstyret. Både Uffe Torm og Merete Pihl Konrad er på 
valg i år. Vi glæder os over at Merete modtager genvalg. Tak for det, Merete! Vi har måttet tage til 
efterretning, at Uffe Torm har besluttet sig for ikke at sige ja til at genopstille. 
 
Vi skylder Uffe Torm en tak for hans indsats i Israelsmissionen. Det er en indsats, som ikke alene 
har bestået i hans medansvar som landsstyremedlem de seneste fire år. Det er en indsats der 
begyndte for mange år siden, da han blev redaktør af bladet. Og – kunne jeg forestille mig – endnu 
længere tilbage. 
 
Efternavnet Torm forbinder ham til en familiesaga med tre generationers engagement i 
Israelsmission. Uffes farfar Frederik Torm og hans far Axel Torm var Israelsmissionens formænd i 
tilsammen mere end 50 år (1921 – 1975). Israelsmission har været en del af Uffes opvækst. 
 
Både for jøde, først, og for græker, hedder det i Romerbrevet. Uffe må siges at have fulgt denne 
vores parole: Uffes bidrag til mission var nemlig for jøderne først, og siden tog han fat på grækerne. 
Han har arbejdet i det Lutherske Verdensforbund, og han har ledet Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling, for at nævne et par ting. Men han vendte tilbage til det første og har ladet 
Landsstyret få gavn af  - din erfaring i de år, du har været medlem. Vi siger dig en stor tak for din 
indsats for Israelsmission fra først til sidst i dit arbejdsliv. Hjertelig tak - Uffe - Torm! 
 
Den ledige opgave som landsstyremedlem har én kandidat. Derfor bortfalder valghandlingen her på 
årsmødet. Som eneste kandidat indtræder sognepræst Jacob Wilms Nielsen i Landsstyret. Jakob er 
særdeles kendt med Israelsmissionen, for han og familien var præstefamilie i Jerusalem fra 2009 til 
2014. Vi mærker at du har sagt ja til opgaven med glæde, og også det er vi taknemmelige for. 
Velkommen i arbejdet i landsstyret, Jakob! 
 
 

Fasthold religionsfriheden i praksis 
Det hører til Israelsmissionens opgaver at følge og tage bestik af de forhold i dansk sammenhæng, 
der har med mission til det jødiske folk at gøre, og derfor kalder på vores stillingtagen.  
 
Der er grund til at nævne at det er en bekymring for os, at vore danske medborgere af jødisk 
baggrund oplever voksende modvilje og chikane og endnu værre ting. Endda fra flere sider i 
samfundet. For godt et år siden ramte terroren synagogen i Krystalgade i København. Nogle 
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måneder senere blev spørgsmålet om retten til omskærelse af drengebørn gjort til et tema i 
valgkampen, og denne ret blev anfægtet.  
 
De kræfter, der taler for et forbud mod jødisk og muslimsk omskærelsespraksis, viser manglende 
forståelse for religiøst liv og praksis. De anfægter religionsfriheden, uanset om de vedkender sig det 
eller ej. Det er en bekymrende samfundstendens. Der er grund til at fremhæve det åbne brev, som 
Jødisk-kristent-muslimsk Forum sendte til Folketinget i oktober. Her advarer de om, at ”.. 
overvejelserne om et forbud mod drengeomskæring vil være et markant udtryk for manglende 
tolerance over for en gruppe danskere, som uden retten til at praktisere deres religion, vil føle sig 
fremmedgjorte, kriminaliserede og udstødte.” 
 

Økonomi: tak for støtten 
 
Tak til jer missionsvenner for jeres forbøn og praktiske opbakning og økonomiske støtte. Som vi 
skal høre om lidt fra Bodil, blev meget godt arbejde udført i 2015. Vi kom regnskabsmæssigt også 
godt ud af året.  
 
Det er en stor glæde og grund til taknemmelighed til Gud og mennesker. Vi håber og beder jer om 
fortsat opbakning på alle disse måder. Uden jer kan vi ikke fortsætte. Uden jeres vedholdenhed kan 
vi heller ikke se på, om der er arbejdsopgaver, hvor vi kan udbygge vores bidrag. Det er en god 
udfordring for os at være på udkig efter, hvor vi kan gøre gavn. At forvalte ansvarligt er at både 
vedligeholde og udvikle arbejdet. 
 
Vi kan ikke understrege kraftigt nok, hvor vigtigt vores bagland er for vores arbejde. I den 
forbindelse kommer vi med en opfordring: Bliv medlem af Israelsmissionen! SKAT har indført nye 
regler for foreninger og organisationer, som ønsker at tilbyde skattefradrag for gavebidrag. Hvis vi 
skal beholde godkendelsen kræver det mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Derfor har 
Israelsmissionen brug for, at alle vore venner melder sig ind som medlemmer. Det kan gøres ved at 
udfylde det kort, vi har med, og det koster 100 kr per person. I hører mere om det fra Bodil Skjøtt. 
 

Sammenfatning og tak 
 
Nu skal vi synge, og derefter får Bodil Skjøtt ordet for sin arbejdsberetning.  
 
Tak for jeres medvandring, og tak for jeres lydhørhed. 
 
 

 


