
Israelsmissions profil og prioriteringer 

Jesus er verdens frelser, og det er han, fordi han er Israels Messias. Han kom som opfyldelsen på Guds løfte 

til Abraham om, at Gud gennem ham ville velsigne alle jordens slægter. Det løfte bærer Guds historie med 

Israels folk, og den historie når sin fuldendelse med Jesu død og opstandelse. I Jesus er Guds rige kommet 

nær, og med hans opstandelse er Messias-tiden begyndt. Og dog er Gud ikke færdig med det jødiske folk. 

Det er fortsat et redskab i Guds mission og et mål for Hans frelse.  

Derfor vil vi i gennem det, vi siger og gør og de projekter og initiativer, vi engagerer os i, give jøder 

mulighed for at forholde sig til, hvem jøden Jesus er. Samtidig ønsker vi at lytte til, hvad Bibelens Gud siger 

til os gennem jøders vidnesbyrd om ham. 

På trods af kirkens forhold til det jødiske folk op gennem historien fastholder vi vores opgave og ønske om 

at møde jøder med evangeliet. Kirkens historie gør os skamfulde, men den må ikke gøre os tavse om 

evangeliet i mødet med jøder i dag. Det er vores overbevisning, at det bedste vi kan gøre, for det jødiske 

folk, er at fortælle dem om Jesus, deres Messias. At forholde dem evangeliet er ukærligt. Samtidig ønsker vi 

aktivt at være med til at bekæmpe antisemitisme i enhver form i samfundet så vel som i kirken.  

Op gennem vores historie har vi arbejdet både i Danmark og andre steder i verden med det formål at møde 

jøder med evangeliet om Jesus. I dag foregår størstedelen af vores arbejde i Israel. Vi ønsker samtidig at 

være åbne for, at vi kan engagere os andre steder i verden, sådan som Israelsmissionen før har været det.   

Til enhver tid er den konkrete kontekst med til at farve den måde, hvorpå vi gør vores arbejde, og hvem 

vores samarbejdspartnere er. Evangeliets budskab skal altid forkyndes og leves ud i en konkret kontekst 

både religiøst, kulturelt og politisk. Vi ser menigheder og organisationer inden for den messianske 

bevægelse i Israel, som naturlige samarbejdspartnere og ønsker med vores arbejde at styrke og indgå i 

frugtbare partnerskaber med dem.   

Hverdagen i Israel er præget af konflikt og brudte relationer. I en sådan kontekst, hvor mistillid, frygt og had 

også mellem mennesker, som deler samme tro, sætter dagsorden, ønsker vi at fremhæve evangeliets 

budskab om Guds tilgivelse og opmuntre og tilskynde til at dette budskab også fører til forsoning mellem 

mennesker.  

Ovenstående udsagn er centralt for vores arbejde, og vi ønsker at kunne spejle vores konkrete aktiviteter 

og engagement i dette – både når vi udvikler det arbejde, vi allerede er engageret i, og når vi indgår nye 

partnerskaber og påtager os nye arbejdsopgaver.   
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