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Profilforedrag, Landsmøtet 01.07.2016: 

Veien mot 2030 

Gen.sekr. Rolf G. Heitmann 

 

Da Alice skulle ut på sin store vandring i Eventyrland, møtte hun haren: 

- Hvilken vei skal jeg gå, spurte Alice 

- Hvor er det du skal, svarte haren. 

- Jeg vet ikke, sa Alice 

- Da har det ikke så mye å si hvor du går, svarte haren 

Det er fort gjort å bli fanget i tradisjoner, styrt av tilfeldigheter eller bestemt av andres forventinger. 

Vi går dit foten leder oss; der de andre går; der terrenget ser mest spennende ut; der det er lettest 

fremkommelig. Motivasjonen for vår vandring kan variere, enten vi er i eventyrland, ute i terrenget 

eller i kirke- og misjonslandskapet. 

Vi er ikke blant som vil la oss lede av tilfeldigheter, eller som vandrer i blinde. Vi vet hvor vil. Vi har et 

mål for vår reise. Vi velger våre veier ut fra det mål vi skal nå, og etter å ha analysert og vurdert det 

landskapet vi skal bevege oss gjennom. Begge deler er viktig: 

Målet for oss er den visjon, det ønske og den bønn apostelen så tydelig formulerer for det jødiske 

folk og sin egen tjeneste: «At de må bli frelst» (Rom.10,1). Derfor sier vi også at vår vei mot det målet 

er å gi evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra. Med andre ord: Return to sender! 

Evangeliet i denne sammenheng forstår vi både snevert og bredt: Det handler om Guds nåde ved 

Jesu Kristi død og oppstandelse til frelse og nytt liv. Altså om ham som selv forkynner til sine jødiske 

disipler at han er Veien, og at ingen kommer til Gud, vår Far, uten gjennom ham. Denne evangeliets 

kjerne skal være bærebjelken i alt vårt arbeid, og skal hindre oss både fra svermeri og aktivisme. Men 

evangeliet kan også forstås bredere: Hele åpenbaringshistorien slik den er formidlet til oss gjennom 

det jødiske folk og overlevert oss i Den hellige skrift - både GT og NT. Den skatten kan vi ikke holde 

for oss selv, men først og fremst gi det tilbake til dem som fikk primæroppdraget om å forvalte den. 

Dette oppdraget skiller oss fra andre misjonsorganisasjoner: Vi vil dele evangeliet med jødene.    

Dette oppdraget skiller oss også fra andre israelsorganisasjoner: Vi vil dele evangeliet med jødene. 

Misjon er sendelsen med evangeliet - både i snever og vid forstand. Noen har den senere tid lagt vekt 

på holistisk (helhetlig) misjon som et nytt misjonsparadigme. Det er både tankevekkende og 

inspirerende at grunnleggerne av Norges nest eldste misjonsorganisasjon for 172 år siden nettopp 

hadde dette helhetlige perspektiv i sikte når de formulerte sitt formål, i moderne språk som tre V-er: 

 Vekke til ansvar for jødene 

 Vitne for dem 

 Vise dem kristen kjærlighet 

Veien mot målet er ikke alltid like tydelig forutsigbar som målet. Grunnen er ganske enkel at det 

landskapet vi skal bevege oss gjennom, er skiftende. Ja, det synes faktisk som det blir mer og mer 

uoversiktlig og komplisert. 

Jeg kobler av på fritiden med litt turorientering i Østmarka i Oslo. Jeg er nokså hjelpeløs uten kart, og 

delvis også kompass. Det er nemlig ikke slik at den rette linje er den korteste og raskeste veien til 



2 
 

posten/målet. Ofte lønner det seg å ta noen omveier. Det som i hvert fall lønner seg, er å studere 

kartet nøye før vandringen starter, og samtidig være oppdatert underveis. Når landsstyret i den siste 

perioden har iverksatt prosesser både om vårt engasjement i forsoningsarbeidet og en strategi- og 

veivalgsprosess mot år 2030, er det nettopp for å finne ut hvilket landskap vi befinner oss i, og treffe 

beslutninger og veivalg på den bakgrunn. Vi har prøvd å tegne noen fremtidsbilder, og spurt oss selv 

hvordan Israelsmisjonen skal møte den fremtiden vi aner og ser for oss. 

Israelsmisjonen har foretatt mange veivalg. Etter andre verdenskrig mistet vi adgang til våre 

misjonsfelt. Mot alle odds og råd startet vi opp arbeid i staten Israel. Våre valg kan være geografiske. 

Det kan også handle om prioritering av programområder, prosjekter og aktiviteter. Ofte handler det 

også om valg av samarbeidspartnere. Noen slike valg har vært foretatt i inneværende 

landsmøteperiode, og vil helt sikkert være aktuelle problemstillinger for det kommende landsstyret: 

 Den teologiske pluralismen og relativismen, ikke minst innenfor Den norske kirke, bryter på 

flere områder med Israelsmisjonens bibelfunderte tros- og verdigrunnlag. Dette utfordrer 

fellesskap og samarbeid i misjon. 

 Nye forsamlings- og menighetsdannelser, ofte knyttet til et sterkt lederskap og uten 

strukturell overbygning, kan føre til at institusjonell misjonsvirksomhet gjennom tradisjonelle 

organisasjoner smuldres bort. Ad hoc-engasjement og «private» misjonsavtaler gjør 

organisasjoner med tungt administrativt apparat, kompliserte beslutningslinjer, og 

langsiktige planer og mål overflødige. 

 Nye organisasjoner og miljøer med sterk kjærlighet både til Bibelen, det jødiske folk og 

staten Israel er en stadig påminnelse og utfordring til vår profilering og våreveivalg, både i 

forhold til vårt samfunnsengasjement, vår politiske rolle, vår etiske refleksjon og vårt forhold 

til de bibelske løftene. For Israelsmisjonen vil det være særlig viktig hvordan vårt hel-bibelske 

perspektiv kan formidles til grupper og miljøer som ofte preges av en overfladisk og tilfeldig 

bibelbruk, enten det handler om forsvar for Israels politiske veivalg eller det palestinske 

rettferdighetskravet som forutsetning for fred. 

 Våre budsjetter og vår økonomi gjenspeiler våre aktiviteter og våre prioriteringer. Når denne 

perioden har gitt oss driftsoverskudd og handlingsrom, skyldes det ekstra store 

testamentariske gaver.  Den ordinære driften må legges om slik at det blir bedre samsvar 

mellom inntekter og utgifter, og slik at det også blir midler til å investere i fremtidig vekst. 

Et kart fanger ikke opp alle detaljer.  Dessuten er landskapet i stadig endring. En ny sti er tråkket opp, 

et nytt elveleie har banet seg vei, eller et hogstfelt har fjernet den tette granskogen. Nye kart må 

lages for å beskrive virkeligheten så godt som mulig. Men det hender det oppstår overraskelser: Et 

ras har gjort stien ufremkommelig eller et menneskeskapt inngrep i naturen har forandret 

landskapet. Et fall eller en ulykke kan også hindre videre vandring. Det uforutsette og overraskende 

vil alltid komme, også i organisasjonslivet, og vi må ha beredskap til å møte det i form av alternative 

strategier og veivalg, økonomiske ressurser eller kompetanse: Hva gjør vi hvis den norske valuta 

svekkes betydelig eller vi ikke lenger får visum til våre medarbeidere i Israel? Eller vi blir utsatt for 

svindel eller hacking? 

Hvem vil vi være? 

I arbeidet med Israelsmisjonens strategi og veivalg frem mot år 2030, har det vært naturlig å reise 

spørsmålet hvilke kjennetegn vi vil ha og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Vi ønsker å bygge vår 

«merkevare» slik at den lett kan kommuniseres og bli forstått. Slik de første disiplene ble gjenkjent 

på sin kjærlighet til hverandre, skal Israelsmisjonen bli gjenkjent på sine karakteristika. La meg nevne 

noen områder: 
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1. Helhetlig misjon 

Israelsmisjonen skal være en misjonsorganisasjon med en helhetlig og integrert 

misjonsforståelse der evangelisering, diakoni og samfunnsengasjement henger sammen. Det 

er både legitimt og begrunnet i vårt formål når vi kjemper mot antisemittisme, støtter jødiske 

immigranter og bidrar til forsoning mellom jøder og arabere, israelere og palestinere, 

samtidig som vi frimodig forkynner evangeliet og underviser om Jesus Messias for jøder og 

andre folkeslag. 

2. For jøde først 

 

Det bibelske vokabular er dessverre ikke like kommuniserbart som tidligere. Mange forbinder 

ikke lenger begrepet «Israel» med det jødiske folk, men med en moderne, sekulær stat. 

Israelsmisjonens misjonsarbeid omfatter hele det jødiske folk, uavhengig av geografisk 

bosted, alder, kultur eller religiøs forankring. Vårt navn kan derfor føre til misforståelser og 

misoppfatninger. Endring av navn, både på vår organisasjon og vårt hovedorgan, Misjonsblad 

for Israel, har vært vurdert, men det er så langt ikke trukket konklusjoner. 

 

3. Kompetanseorganisasjon 

 

Den Norske Israelsmisjon ønsker å kjennetegnes på kvalitet og kompetanse, både i 

forvaltning og operative virksomhet. Vi kan ikke være best på alt, men på fagfelt som 

Israelsteologi, messiansk og rabbinsk jødedom, jødisk historie, den kristne tros jødiske røtter 

og jødisk-kristne relasjoner ønsker vi å være en ressurs og kompetansebank både for kristne 

ledere og menigheter. 

 

For Israelsmisjonen er det viktig å se de lange linjene og perspektivene i Guds historie både 

med det jødiske folk og den kristne. I vårt vokabular snakker vi ofte om jøder og kristne som 

motsetninger. Dermed skapes unødig splittelse og en avgrenset identitet i hva det vil si å 

tilhøre Guds folk. De første etterfølgere av Jesus var jøder. De ble faktisk omtalt som de som 

hørte «veien» til, eller fulgte «veien». Derfor er det et stort tap og nærmest en tragedie at 

den verdensvide kirke i så liten grad i dag har tatt jesustroende jøders nærvær i den 

verdensvide kirke på alvor.  

 

Når den såkalte messianske bevegelse (jesustronde jøder) i dag vokser frem på nytt, 

utfordrer det hele kirken både til å gjennomtenke sitt eget jødiske opphav, men også 

hvordan vi skal forholde oss både til denne søskenflokken og det jødiske folk som helhet. Den 

Norske Israelsmisjon vil stå i denne brobyggerrollen mellom den messianske bevegelse og 

den verdensvide kirke, særlig kirken i Norge – i hele sitt spekter. 

 

4. Nettverksorganisasjon 

 

Israelsmisjonen har ikke som mål å bli størst. Men vi ønsker å representere mange. På 

samme måte som apostlene foretok en arbeidsfordeling, har floraen av kristne 

organisasjoner i Norge foretatt en arbeidsfordeling, selv om vi til tider kan oppleve 

unødvendig overlapping og usunn konkurranse. Arbeidsfordelingen må imidlertid ikke være 

vanntett eller isolerende. Spesialisering må ikke føre til eksklusjon eller isolasjon. 

Jødemisjonæren Peter dro til Kornelius, og skrev trolig sitt første brev til menigheter som i 
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hovedsak bestod av ikke-jøder. Hedningenes apostel, Paulus, sørget alltid for at jødene først 

fikk høre evangeliet.  

 

Derfor tror vi at det er hele kirkens kall å bringe hele evangeliet til hele det jødiske folk. 

Derfor vil vi være en kanal og et redskap for hele den kristne kirke i Norge. I en tid da det 

oppstår stadig nye menigheter og forsamlinger, utfordrer det oss til et utvidet nettverk og en 

sterkere koordineringsrolle. 

 

Vi ser også en trend der det etableres stadig flere private støttegrupper og misjonsceller. 

Dette er et resultat av personlige kontakter gjennom økt reisevirksomhet og lett tilgjengelig 

informasjon. Det er mye bra å si om slike engasjement, men vi tror at effekten av slike mer 

eller mindre private misjonstiltak ville styrkes gjennom bedre koordinering og 

kvalitetssikring. Israelsmisjonen vil i slike sammenhenger fremstå som troverdig og fleksibel 

samarbeidspartner og «paraply» for denne for denne type misjonsengasjement. 

 

5. Frivillighetsorganisasjon 

 

Israelsmisjonen har de siste årene hatt fokus på frivillighet, blant annet gjennom ordningen 

med såkalte «DNI-ambassadører» - tillitsvalgte og frivillige som på tar seg et forpliktende 

engasjement av ulik karakter over en viss tid. Frivillighet er imidlertid ikke noe som vedtas. 

Det må skapes og vedlikeholdes. Derfor må det fortsatt utvikles program og planer for 

rekruttering, oppfølging og skolering av slike ambassadører. 

 

Både regionalt og lokalt bør det tas initiativ til ambassadørsamlinger, men et 

opplæringsprogram, gjerne knyttet opp til en studiereise til Israel, tilpasset den enkeltes 

ambassadørtjeneste vil bli utviklet. Slike program sponses av organisasjonen og indikerer en 

takknemlighet og «belønning» for frivillig innsats. 

 

DNI trenger aktive frivillige som selv tar ansvar og påtar seg lederroller. Det betyr at frivillige 

også i størst mulig grad ledes av frivillige selv på ulike felt og arbeidsområder. Styringsgruppa 

for veivalgsprosessen påpeker at økonomiske ressurser tilsier at den frivillige ressursen må 

brukes målrettet og strategisk. 

 

6. Fornyelse og vekst 

 

De mest radikale forslagene i veivalgsprosjektet har kanskje vært et sterkt og tydelig fokus på 

yngre målgrupper, både i forhold til aktiviteter og kommunikasjon. Isolert sett er dette ikke 

nytt og radikalt, men i en veivalgssituasjon betyr dette også nedprioritering av andre 

målgrupper. 

 

DNIs aktiviteter, både når det gjelder arrangement og produksjoner, skal i større grad rettes 

inn mot «50 minus» generasjonen. Samtidig ønsker vi en kommunikasjon som har 28-åringen 

i tanken. Vårt språk og våre formuleringer må tilpasses en ny generasjon som ikke er like 

fortrolig med det interne «stammespråket» og vokabularet. 

 

På samme måte vil våre kommunikasjonskanaler gjenspeile en moderne og de arenaer der vi 

i dag når våre yngre målgrupper.  Vi ønsker ikke, gjennom en slik omlegging og tilpasning, å 

ekskludere våre eldre givere og støttespillere, men vi tror at de lettere kan forholde seg til og 
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forstå en slik kommunikasjon enn om vi skulle gjøre det motsatt: Tilpasse vår kommunikasjon 

til en eldre målgruppe og forvente at det skal engasjere yngre. 

 

Jeg møtte nylig en misjonskvinne som sa at hun hadde «arvet Israelsmisjonen» fra sin mor. 

Jeg tror vi liten grad fremover vil høre om slike eksempler. Misjonsengasjementet arves ikke 

lenger, men må formidles og plantes i hver ny generasjon. Gjennom vår aktive 

ungdomsbevegelse, return2sender, har vi etter hvert en stor gruppe av volontører, 

teamdeltakere og BridgeBuilders-deltakere som i stor grad fortsatt er DNI-ambassadører.  

 

Vi tror likevel mer kan gjøres for å rekruttere, utvikle og utruste flere unge til ny 

misjonsforståelse for det jødiske folk. I lys av veivalgsprosessen er det derfor tatt initiativ til å 

etablere et opplæringstilbud – bibel- og disippeltreningsskole – i Israel. Dette hører fortsatt 

fremtiden til, men jeg håper at vi på neste landsmøte i 2018 kan melde at en stor gruppe 

unge har gjennomført et 3 måneders kurs i Israel der de både har fått ny innsikt i Bibelen, 

møtt misjonsarbeidet i praksis og opplevd personlig modning og vekst i sitt trosliv. 

 

7. Organisasjon i endring: Fleksibilitet 

Veivalg er nettopp valg. Valgene gjør vi fordi vi vil nå målet, og fordi landskap og 

forutsetninger endres. Veivalgene er derfor ikke engangs beslutning eller et prosjekt. Det er 

snarere en kontinuerlig prosess i en verden og kirkesituasjon i rask endring.  

Ifølge et kinesisk ordtak, er det to måter å møte stormkastene på: Enten å bygge 

vindskjermer – eller vindmøller. Vi vil demme opp for vindkastene der det trengs, men vi 

ønsker også å møte vår tid og våre omgivelser offensivt, slik at energien og muligheten kan 

utnyttes maksimalt. Da kreves det altså både fleksibilitet og noen nye byggverk 

Vi befinner oss ikke i et eventyrland. Vi vet hvor vi skal, og vil forholde oss til den virkelighet 

vi befinner oss i. Bli med på veien videre, gjennom et utfordrende og spennende landskap. 

Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene, enten vi står i frontlinjen eller er 

støttetropper. Gud selv skal, etter sitt Ord og løfte, sørge for at målet blir nådd. 

  

 

 


