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INTERVIEW • 3

Anat Goldberg har været Ordet og Israels bogholder i 
Israel siden 2010. (Foto: Camilla Søndergaard)

Messiansk jøde, 
mor og medarbejder
– mød Anat

” »Jeg følte, at jeg 
hørte til i Israel, 
jeg længtes altid 
tilbage.«

Jeg er kørt en lille halv time ud af Jeru-
salem, mod Tel Aviv, for at besøge Anat 
Goldberg, som er ansat i Ordet og Israel 
som sekretær en dag om ugen. Hun står 
for regnskab, forsikringer og kontakt til 
bank, revisor og advokat – og en hel, hel 
masse andet. »Hvad står der på den her 
kvittering?«, »hvordan fungerer reglerne 
for det og det i Israel?«, »hvorfor fejrer 
messianske jøder ikke jul?« Jo, Anat er be-
stemt en uundværlig ressourceperson – og 
så er hun mindst lige så god som os andre 
til at spise af de lakridser, der af og til fin-
der vej til kontoret.
 Anat bor i Yad HaShmona: en smuk 
lille by, der ligger på et højdedrag i Judæas 
bakker, omgivet af dybe, skovklædte dale. 
Her bor hun sammen med sin mand, Uri, 
og den yngste af familiens tre børn, dat-
teren Noa på 12 år. Sønnerne Barak og 
Yaniv, på 21 og 19 år, er begge i militæret. 
Yad HaShmona er en moshav; det vil sige 
knap så fællesejet som en kibbutz, men 
dog mere end en almindelig landsby. Hver 
familie har sit eget hus og egne jobs, men 
de ejer i fællesskab et hotel og Den Bibel-
ske Have, som ligger i byen. 
 Det helt særlige for denne lille by er – 
ud over dens smukke beliggenhed – at her 
kun bor messianske jøder. »Det er et helt 
unikt sted. Der er ingen andre steder som 
dette på hele jorden! Det er et fantastisk 
sted for børn at vokse op,« fortæller Anat 
med tydelig taknemmelighed, mens jeg 
beundrer den fredfyldte lille landsby. Her 
bor omkring halvtreds familier, og de ken-
der alle navnene på hinanden.

Israel og Italien
Anats egen opvækst så ganske anderledes 
ud. Hun er født i Israel i en ateistisk, rus-
sisk familie, men flyttede med sine foræl-
dre til Italien, da hun var tre år gammel. 

 AF CAMILLA SØNDERGAARD

 »Jeg følte mig aldrig som italiener,« 
fortæller Anat. »Jeg følte, at jeg hørte til i 
Israel, jeg længtes altid tilbage. Så da jeg 
blev 19 og afsluttede gymnasiet, rejste jeg 
med det samme.« 
 Anat flyttede ind hos sine bedstefor-
ældre i Haifa og gik på Ulpan for at lære 
hebraisk. »Og min bedstemor, hun er 
Jesus-troende. Hun begyndte at dele vid-
nesbyrd med mig – men på russisk! Og jeg 
talte ikke russisk, så det var ret svært,« ler 



Anat foran Joffihuset sammen 
med sine danske kollegaer. 
(Foto: Ordet og Israel)
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” »Hvis du tænker 
på disciplene og 
Paulus, så holdt de 
jo heller ikke op 
med at være jøder, 
da de begyndte at 
tro på Jesus.«

Anat. Hun begyndte at følges med sine 
bedsteforældre i deres messianske menig-
hed og at læse i sin Bibel. Hun blev grebet 
af Bibelens beretninger om Israel, af, hvad 
der er sket med jøderne gennem århund-
reders forfølgelser, og af, at landet Israel 
nu eksisterer igen. »Det talte til mig,« for-
klarer hun eftertænksomt, »så jeg kom til 
tro, da jeg var 20 år gammel, og begyndte 
at komme i en menighed i Jerusalem, hvor 
jeg også mødte min mand. Vi blev gift – og 
så flyttede vi til Italien!«
 »Hvorfor flyttede I til Italien?« er jeg 
nødt til at spørge. »Det var på grund af 
ham,« svarer Anat leende. »For mig var 

det udelukket at rejse tilbage, men han vil-
le gerne opleve Italien. Barak, vores æld-
ste, var tre år gammel, og for mig var det 
som at se min egen historie gentage sig. 
Han kom heller aldrig til at føle sig hjem-
me i Italien. Der var det her kald i ham: Jeg 
må tilbage til Israel! – som var det samme 
kald, jeg havde som barn. Og som jeg tror, 
er fra Gud.«
 Familien boede i Italien i otte år og 
flyttede tilbage i 2009 – efter en familie-
sammenkomst i Israel endte de simpelt-
hen med bare at blive. »Og børnene så 
sig aldrig tilbage. Det er svært at forklare. 
Men vi er glade for, at vi er, hvor vi er. Livet 
har mere mening for os her i Israel. Ikke at 

Moshaven Yad HaShmona 
ligger i et smukt landskab lidt 
vest for Jerusalem. (Foto: 
Ordet og Israel)



” »Vores militær er 
til for at forsvare 
Israel. Derfor 
værdsætter vi 
vore soldater 
– de er alle 
nogens børn.«

” »Vi kendte til trus-
lerne og faren, og 
vi vidste, at vi ville 
opleve økonomi-
ske udfordringer.«
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det er sådan generelt, men for os er det så-
dan. For os er det hjemme,« fortæller Anat.

En messiansk familie
Og hjemme for familien er denne messian-
ske enklave i Judæas bakkede landskab – 
og har været det, siden de vendte tilbage 
til Israel. »Vi sendte vores børn i en seku-
lær skole. Der er også en messiansk privat-
skole i Jerusalem, hvor de gik det første år, 
da vi kom hertil fra Italien. Det var en blød 
landing, så at sige,« forklarer Anat. »Bør-
nene har mulighed for at blive stærke i de-
res egen tro her i Yad HaShmona – og for at 
udvikle deres personlighed og sikkerhed i 
deres tro. Så de behøver ikke at gå på en 
skole for troende børn. De har et stærkt 
troende fællesskab her. På den måde kan 
man være stærkere udenfor.«
 »Jeg lever i en boble. Jeg bor her, og 
jeg arbejder i messianske organisationer 
og kommer i menigheden. Det eneste 
sted, hvor jeg møder ikke-troende, er i 
supermarkedet!« Hun ler let af sig selv og 
fortsætter: »Vi er kaldet til at være vidner, 
altid, alle steder. Bibelen taler om, at vi er 
lemmer på den samme krop, så måske er 
jeg en finger eller en arm. Vi har hvert vo-
res kald. Jeg er kaldet til at være bogholde-
ren; det skal nogen også være.«
 Anat fortæller, at selvom israelere 
kender mere til messianske jøder nu end 
for 20-30 år siden, så vil mange stadig 
sige, at de er forrædere. »Men vi ser os selv 
som jøder, der tror på Jesus Messias. Det 
er at fuldende sin jødedom. Det er vores 
identitet. Hvis du tænker på disciplene og 
Paulus, så holdt de jo heller ikke op med at 
være jøder, da de begyndte at tro på Jesus. 
Vi er jøder ligesom dem,« smiler Anat og 
fortæller, hvordan familien holder sabbat, 
læser Torah-afsnittene ligesom i synago-
gerne og spiser matza (usyret brød) i på-
sken, fordi det står i Bibelen.

Mor til soldater
Anats to sønner aftjener nu deres værne-
pligt. Barak har været i militæret i godt to 
år, mens Yaniv for nylig er begyndt. Begge 
er i en enhed ved grænsen til Gaza, som er 
et område, der præger nyhedsoverskrifter-
ne i både israelske og udenlandske medier 
i dagene omkring mit besøg hos Anat – og 
har gjort det lige siden.
 »Som ung mor i Italien var jeg ræd-
selsslagen ved tanken om, at hvis vi vend-
te tilbage til Israel, skulle jeg sende mine 
børn i hæren. Men lad mig sige det sådan 
her,« fortsætter Anat: »Alle her sender de-
res børn i hæren. Det er noget helt almin-

deligt. Og når det er noget, andre deler 
med dig, så er det nemmere at bære. For 
det andet, så ved jeg, at det er det rette at 
gøre. Man kan ikke bare sende andre til 
at tage sig af den opgave og så nyde frug-
terne af det. Men det er ikke let. Hvis man 
kommer til at tænke for meget over, hvad 
der sker ved Gaza, så er det hårdt at tænke 
på, at ens søn er der. Hvor der er en fjende, 
der virkelig ønsker at slå dem ihjel. Det er 
ikke en let tanke.« Anats stemme er stille, 
indtrængende, og hendes blik er alvorligt. 
Der er intet let over dette. Men det er ær-
ligt og oprigtigt, som Anat altid er.
 »I Italien sagde folk til mig, at når de 
så en soldat, så de en trussel. Når jeg ser en 
soldat, ser jeg beskyttelse. Det er den store 
forskel. Vores militær er til for at forsvare 
Israel. Derfor værdsætter vi selvfølgelig 
vore soldater – de er alle nogens børn. 
Rundtom i verden forstår man ikke den 
trussel, Israel står overfor. Det er en uaf-
brudt trussel fra nord og syd, fra alle vores 

grænser. Den israelske hær er en meget 
moralsk hær. Vi elsker liv, vi ønsker aldrig 
at slå ihjel. Vi ønsker bare at forsvare vores 
land.« Anat smiler sørgmodigt.

Abrahams Gud
»Kort tid efter at vi var kommet til Israel, 
oplevede Barak et terrorangreb. Han kom 
ikke noget til, men han sad i en bus inde 
på busstationen i Jerusalem, da en bombe 
sprang derinde. Så vi har oplevet truslen i 
Israel tæt på. 
 Da vi boede i Italien og børnene var 
små, tænkte jeg ofte på, om det var rigtigt 
for os at vende tilbage til Israel. I sam-
menligning var Italien så trygt. Men vores 
kald til at leve i Israel var større end vores 
bekvemmeligheder i Italien. Vi kendte til 
truslerne og faren, og vi vidste, at vi ville 
opleve økonomiske udfordringer, ligesom 
alle andre i det her land. Så vi var nødt til 
at tage et skridt i tro. Og aldrig, ikke en-
gang efter terrorangrebet, så vi os tilbage. 
 Jeg tænker ofte på Abraham. Han vid-
ste, at Herren ville sørge for ham, og vi 
vidste, at den samme Herre ville sørge for 
os. Også i dag ved jeg, at mine sønner er i 
Guds hånd, også når de er i militæret. Og 
det giver mig tryghed som mor.«
 Den fredfyldte lille landsby, der dan-
ner rammen om familiens liv, står i skarp 
kontrast til den uundgåelige virkelighed, 
der samtidig fylder. Og som er virkelighe-
den for enhver israeler.

Danske kollegaer

Anat beskriver danskere som 
»høflige, utrolig venlige og 
meget nede på jorden«. (Foto: 
Camilla Søndergaard)



” »Det, jeg ser, er en 
organisation, der 
er i Israel for at 
gøre godt.«
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Anats hverdag har dog også et dansk præg. 
Hun har været ansat i Ordet og Israel siden 
2010, så hun har mødt sin del af danskere, 
og jeg spørger hende, hvad vi egentlig er 
for nogle. 
 »Okay – danskerne!« Hun læner sig 
ivrigt frem i stolen. »Danskere er virkelig 
rare mennesker, alle sammen, virkelig 
dejlige mennesker – det skal du skrive!« 
Jeg adlyder. »De er høflige, utrolig venlige 
og meget nede på jorden.« Hun tænker sig 
om et øjeblik og smiler; »de kan godt lide 
at bage deres eget brød og generelt lave 
mad fra bunden af. Hvilket er lækkert! Og 
så er en frokost meget let for danskere – 
det her kunne sagtens være en frokost.« 
Hun slår ud med hånden mod den israel-
ske salat, tunsalat, hytteost, brød, chips 
og kaffe, som hun har budt mig på som en 

lille formiddagssnack.
 »Jeg kender faktisk ikke meget til det 
egentlige Yad va Lev-arbejde,« forklarer 
Anat, »men tal taler for sig selv. Og det, jeg 
ser, er en organisation, der er i Israel for at 
gøre godt. Selvfølgelig også for at lære om 
Israel og give det videre til de unge. Og jeg 
ser den mængde penge, der bliver brugt 
på det her! Det forundrer mig! I stedet for 
at få bidrag fra staten skal I betale skat og 
maling og løn og dit og dat. Det er det, jeg 
ser: en meget stærk indsats for at holde ar-
bejdet kørende. Og jeg håber, den nye ge-
neration vil bakke op, og derfor er jeg også 
helt vild med det arbejde, I har i Poriya. For 
efter, hvad jeg hører, så er der i Danmark, 
ligesom i resten af Europa, en voksende 
modstand mod Israel. Så jeg håber, det her 
er med til at skabe nogle ambassadører for 
Israel. Derfor er noget af det vigtige i Yad 
va Lev også, at de unge har mulighed for at 
møde folket helt tæt på. Både i menighe-
den og i arbejdet.«
 Mit besøg hos Anat er ved at nå sin 
ende, og jeg spørger, om hun har en afslut-
tende bemærkning til de danske læsere. 
Hun ler: »Sig til dem, at man altid skal 
medbringe Piratos!« 

En gang om ugen kigger 
Anat forbi Joffihuset, hvor 
hun holder styr på regnska-
bet. (Foto: Hanne Toft)

Camilla, som var ungleder i 
Jerusalem i foråret og sidste 
efterår, er en af Anats man-
ge danske kollegaer gen-
nem de sidste otte år. (Foto: 
Camilla Søndergaard)



Traditionen tro var Ordet og Israels danske medar-
bejdere samlet i et døgn for at hygge sig sammen. 
Ligesom sidste år gik turen til et sommerhus ved 

Børkop. Ud over de nuværende syv ansatte deltog fire æg-
tefæller/kærester. I begyndelsen af oktober er der medar-
bejderkonvent i Israel, hvor tre ansatte fra Danmark samt et 
medlem af henholdsvis Ordet og Israels og Joffis bestyrelse 
deltager sammen med de ansatte i Israel.

(Foto: Ole Andersen)
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Hyggeligt døgn ved Børkop

Da tilmeldingen til næste års korte kurser åbnede, sad man-
ge klar ved tasterne, og adventskurset blev hurtigt 
udsolgt. Forårets seniorkursus var også meget efter-
tragtet, men der er i skrivende stund stadig få ledige 

pladser.
 Det er også stadig muligt at komme med på Minibi-
belskole for voksne, som finder sted til august. Med temaet 
»genopdag Bibelen i Bibelens eget land« er der lagt op til 
11 spændende dage i det smukke Galilæa og i Jerusalem. 
Børge Haahr Andersen underviser, mens Torben Mathiesen, 
der kender landet bedre end de fleste, er kursusleder og on 
location-underviser.
 Endelig er der også ledige pladser på junikurset, hvor 
vandreskoene skal snøres. Læs meget mere og tilmeld dig 
på vores hjemmeside.

Ledige pladser på kurser

G L I M T  F R A

20 veloplagte unge mennesker er rejst til Poriya 
for at være elever på Discipelskolen i tre måne-
der. Efterårets hold består af, (bagerst fra venstre):

Rebekka Kure, Sara S. Kofoed, Nicolaj Tuxen, Silas M. Leth 
Larsen, Kári Kjelnæs, Jonas B. Kragh, Benjamin Neder-
gaard, William L. Kappelgaard, Thomas Munch, Jakob 
Bredtoft, Christian N. Linde.  
Forrest fra venstre: Emily R. Weber, Caroline Skoven, 
Astrid Bladt, Emma K. Pedersen, Nikoline D. Overgaard, 
Rakel Ingemann, Emma D. Pedersen, Andrea Nex, Johan-
nes B. Jensen, Helene Tang (ungmedarbejder).

Discipelskolens efterårshold

(Foto: Hanne Højgaard)

I august flyttede syv unge Yad va Lev-volontører ind i 
Joffihuset. Derudover er en enkelt Face Israel-volontør 
rejst til Jerusalem.

Efterårets unge volontører er (fra venstre): Henrik Rosendal, Sil-
keborg, Rebekka Esbjerg, Munkebo, Filip Christensen, Bording, 
Amalie Jensen Søgaard, Hejnsvig, Natalie Sørensen, Hvide San-
de (Face Israel), Camilla Frost Nielsen, Hedehusene, Mathilde 
Kofoed Gildhoff, Hasle, Jakob Jehøj-Krogager, Galten. 

Nye beboere i Joffihuset

(Foto: Hanne Toft)
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el i begyndelsen af september. 
Duterte er en kontroversiel 
herre, der fører en blodig og 
brutal krig mod narkoindustri-
en på Filippinerne, som har ko-
stet 12.000 menneskeliv og har 
medført overfyldte fængsler. 
Mange mener, at der er tale om 
brud på menneskerettigheder.
 Mange israelere kritise-
rede gæstfriheden over for 
Duterte, som var i landet for 
at købe våben. Andre lande, 
herunder USA, har nægtet at 
handle med ham på grund af 
anklagerne om brud på men-
neskerettigheder.

Arabiske Knesset-
medlemmer støtter 
Corbyn
Medlemmer af Den Arabiske 
Fællesliste, som er et parti i 
Knesset, støtter lederen af det 
britiske parti Labour, Jeremy 
Corbyn, som er under vold-
somme anklager for antisemi-
tisme. Araberne hylder Cor-
byn for at »stå sammen med 
de undertrykte folk rundtom i 
verden«.
 Israels uddannelsesmini-
ster, Naftali Bennet, fordøm-
mer det arabiske parti og siger, 
at »de har vist deres sande 
ansigt ved at støtte en mand, 
som anses for at være en eksi-
stentiel trussel for det jødiske 
samfund i Storbritannien«.

bollah holder til. Det meddelte 
Fox News i begyndelsen af sep-
tember.
 I 2016 anklagede Israels 
FN-ambassadør ligeledes Iran 
for at smugle våben til Hizbol-
lah via passagerfly. I Israels na-
bolande er Hizbollah helt klart 
den største fjende. Gruppen 
blev etableret af Iran i begyn-
delsen af firserne.

Kontroversielt besøg
Den filippinske præsident, 
Rodrigo Duterte, besøgte Isra-

Iranske missiler i Irak
Iran bruger ikke kun Syrien som en platform, hvorfra de kan an-
gribe Israel. Meget tyder på, at iranerne har transporteret lang-
trækkende missiler til Irak. Det er missiler, som kan nå Tel Aviv, 
hvis de affyres fra det vestlige eller sydlige Irak.
 I den forbindelse udtalte Israels forsvarsminister, Avigdor 
Lieberman, at »hvad angår den iranske trussel, vil vi håndtere 
den, uanset hvor den kommer fra«. Israel er altså ikke bange for 
at angribe Iran i Irak, ligesom de har gjort adskillige gange i Syri-
en.

Smugler våbendele via passagerfly
Ifølge vestlige efterretningstjenester har Iran for nylig brugt pas-
sagerfly til at smugle komponenter til fremstilling af våben. De 
er blevet fløjet fra Teheran til Libanon, hvor terrorgruppen Hiz-

75-ÅRET FOR REDNINGEN AF DANSKE JØDER

I oktober 1943 blev cirka 7.000 danske jøder 
reddet fra deportation til koncentrationslej-
ren Theresienstadt. Den 28. september det 
år havde Hitler beordret, at alle danske jøder 
skulle tages til fange og sendes til Theresien-
stadt.
 Aktionen blev iværksat natten mellem 1. 
og 2. oktober. Men heldigvis var det kommet 
danskerne for øre, hvad nazisterne havde i 
sinde. Derfor var langt de fleste jøder ikke 
hjemme, da der blev banket på deres dør 
den nat i begyndelsen af oktober 1943. Man-
ge havde gemt sig, og i løbet af oktober blev 
altså hele 7000 danske jøder reddet over 
Øresund til Sverige. Det svarede til cirka 95 
procent. 

 Knap 500 danske jøder endte i Theresi-
enstadt, hvor 52 døde – primært syge og æl-
dre. Grunden til den store succes, som red-
ningsaktionen endte med at blive, var blandt 
andet, at de tyske ledere, eksempelvis Wer-
ner Best, advarede de danske myndigheder 
om aktionen. De ønskede nemlig at bevare 
det relativt gode samarbejde med de danske 
myndigheder.
 Det danske jødiske magasin Goldberg 
markerer 75-året med en serie artikler om 
redningsaktionen. Her kan man blandt an-
det læse et interview med Finn Rudaizky, 
som var barn i 1943 og blevet reddet med sin 
familie. Artiklerne kan læses på hjemmesi-
den goldberg.nu.



Seks af disse plakater 
hang i London om mor-
genen 6. september. 
(Foto: London Palesti-
ne Action)
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Tamar og Moham-
med er populære 
navne
Forud for det jødiske nytår, 
rosh hashanah, blev der offent-
liggjort tal for navne, fødsler og 
ægteskaber for det forgangne 
år, nemlig år 5778 ifølge den 
jødiske kalender. 
 Tallene fra Indenrigsmi-
nisteriet viser, at 168.441 nye 
israelere kom til verden. Og for 
fjerde år i træk var det mest po-
pulære pigenavn Tamar efter-
fulgt af Avigail, Miriam, Sarah, 
Adele og Yael. Det mest popu-
lære drengenavn var Moham-
med efterfulgt af Josef, Ariel, 
Omer, Adam og David. 41.165 
israelere døde sidste år. 24.496 
personer immigrerede til Isra-
el.
 Når det gælder kærlighe-
den, blev 61.181 israelere gift, 
mens 24.868 blev skilt. 

Paraguay omstøder 
ambassadeflytning
Den nyindsatte præsident i 
Paraguay, Mario Benitez, har 
besluttet at flytte landets am-
bassade tilbage til Tel Aviv. I 
maj valgte den daværende præ-
sident, Horacio Cartes, at flytte 
den til Jerusalem. Her var pre-
mierminister Netanyahu med 
til indvielsen, hvor han hyldede 
venskabet med Paraguay.
 Nu har piben fået en an-
den lyd. Israel har trukket sin 
ambassadør hjem fra det syd-
amerikanske land. Det Palæ-
stinensiske Selvstyre derimod 
takkede Benitez for den »kloge 
beslutning«.

USA fjerner støtte 
til UNRWA
Donald Trump vil ikke længe-
re støtte UNRWA, som er det 
FN-organ, der tager sig af palæ-
stinensiske flygtninge. De 300 
millioner dollars, som USA skul-
le have sendt til UNRWA i resten  
af året, vil blive tilbageholdt.
 Grunden er, at UNRWA 
højst usædvanligt tildeler flygt-
ningestatus til alle efterkom-
mere af flygtninge fra 1948, 

Torsdag den 6. september vågnede London 
op til synet af busstoppesteder med plakater 
med teksten »Israel er et racistisk foreta-
gende«. Det var gruppen London Palestine 
Action, som på ulovlig vis havde opsat plaka-
terne seks steder. Det var en reaktion på, at 
det britiske parti Labour vedtog en internati-
onalt anerkendt definition af antisemitisme 
– efter at partiet oprindeligt havde vedtaget 
deres egen lidt mildere definition.
 I definitionen står der, at påstanden, som 
var at finde på plakaterne, er et eksempel på 
antisemitisme. Men London Palestine Acti-

on mener altså, at det er en berettiget kritik. 
Ifølge definitionen, som er formuleret af In-
ternational Holocaust Remembrance Alli-
ance, er det ikke forkert at kritisere Israels 
politik. Men det er antisemitisme, hvis man 
kalder selve Israels eksistens for racistisk. 
Det har Labours leder, Jeremy Corbyn, selv 
gjort, og han forsøgte at sikre Labours med-
lemmer ret til at kalde Israel racistisk, hvil-
ket dog ikke lykkedes.
 Londons trafikmyndigheder fik straks 
fjernet plakaterne og sagde, at man betragte-
de det som chikane.

»ISRAEL ER RACISTISK«

hvilket betyder, at der i dag er 
næsten fem millioner palæsti-
nensiske flygtninge, som alle 
har ret til økonomisk hjælp fra 
UNRWA. Derudover beskyldes 

UNRWA for at fremme terror 
og had mod Israel.
 USA vil i stedet undersøge, 
hvordan de kan hjælpe palæ-
stinenserne uden om UNRWA.



Ari Fuld (Foto: Screenshot/YouTube)

Simulerer krig mod Hizbollah
I løbet af den første uge i september gennemførte det israelske 
militær, IDF, en storstilet militærøvelse i det nordlige Israel. Øvel-
sen involverede stort set alle former for kampsituationer og stort 
set alle kampenheder. Det er den fjerde store øvelse i løbet af de 
seneste par måneder.
 Terrorgruppen Hizbollah, som støttes af Iran, vurderes at 
have 100-150.000 raketter, missiler og granater. Mange af dem 
er af dårlig kvalitet, men nogle er præcise. »Dette er den stærke-
ste hær i Mellemøsten. Ingen fjende kan true den, og jeg håber 
inderligt, at vi ikke behøver at demonstrere det,« sagde forsvars-
minister Avigdor Lieberman.

Kristendemokraterne med 
to resolutioner om Israel
Danmark bør flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem og 
tilskynde andre lande til at gøre det samme. Israel har nemlig ret 
til selv at vælge sin hovedstad. Sådan lyder det i en af de to re-
solutioner, som Kristendemokraternes hovedbestyrelse for nylig 
vedtog.
 I den anden resolution slår partiet fast, at man støtter »gen-
optagelsen af fredsforhandlinger mellem Israel og legitime repræ-
sentanter for den palæstinensiske befolkning på Vestbredden og i 
Gaza«, og at målet er en tostatsløsning. Hvis man når det mål, mener 
partiet, at Danmark ligeledes skal anerkende det, hvis palæstinen-
serne ender med at få en del af Jerusalem som hovedstad. 

Danskere vil 
boykotte Israel
I maj 2019 skal Israel være vært 
for Eurovision Song Contest. 
Men ikke hvis det står til 140 
kulturpersonligheder, som i 
september underskrev en op-
fordring til at boykotte Israel 
som værtsland og trække sig 
fra konkurrencen. Blandt un-
derskriverne var 13 danskere, 
eksempelvis skuespillerne Jes-
per Christensen og Anne Marie 
Helger samt musikeren Raske 
Penge.
 I udtalelsen står der blandt 
andet: »Den 14. maj, få dage 
efter Israels Eurovisionsejr, 
dræbte den israelske hær 62 
ubevæbnede palæstinensiske 
demonstranter i Gaza (…). Ind-
til palæstinenserne kan nyde 
frihed retfærdighed og lige 
rettigheder, skal der ikke være 
business as usual med staten, 
som nægter dem deres basale 

rettigheder.«
 Langt de fleste af de dræbte 
demonstranter var dog langt-
fra fredelige, som det beskrives 
i udtalelsen. De var derimod 
medlemmer af den militante 
gruppe Hamas. Hverken Dan-
mark eller andre lande lader til 
at ville følge opfordringen om 
boykot.

Messiansk skole bli-
ver anerkendt
Makor HaTikva er en mes-
siansk-jødisk skole i Jerusa-
lem. I årevis har myndigheder-
ne nægtet at anerkende den, 
men efter mange års juridisk 
kamp, der blandt andet er ble-
vet ført af »Jerusalem Institute 
of Justice«, har skolen nu op-
nået fuld anerkendelse. 
 For messianske jøder i Is-
rael er der tale om en stor sejr, 
som man håber vil danne præ-
cedens for andre messianske 
skoler.

Messiansk menighed 
udsat for chikane 
En messiansk menighed i 
Ashdod har netop fået bygget 
nye lokaler til deres mange 
aktiviteter. Der gik dog ikke 
længe, før to ultraortodok-
se jøder begik hærværk mod 
bygningen. Et medlem af me-
nigheden opdagede de to per-
soner, som var i gang med at 
spraye graffiti på vinduerne, og 
jog dem ud. På vinduerne hav-
de de skrevet »Nej til mission«, 
»Mission er farligt« og »Missi-
on er en national fare«. 
 De messianske jøder i 
Ashdod har været vant til mod-
stand fra byens ultraortodokse 
jøder, som i mange år spredte 
løgnagtige budskaber om, at 
menigheden skulle være en 
trussel for staten Israel, og på 
forskellige måder chikanerede 
dem.
 Men de seneste par år har 
politiet været meget opmærk-
som på chikanen, og det har gi-
vet de messianske jøder fred de 
seneste år. De to ultraortodok-
se jøder er meldt til politiet. 
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TEENAGER DRÆBER FAMILIEFAR

Der har de seneste måneder været relativt 
roligt på Vestbredden. Men søndag den 16. 
september ramte tragedien endnu en gang. 
En 17-årig palæstinensisk dreng fra byen Yat-
ta dræbte den 45-årige israeler Ari Fuld med 
en kniv. 
 Ari Fuld boede i bosættelsen Efrat med 

sin kone og deres fire børn. Overfaldet ske-
te uden for et indkøbscenter i Gush Etzion, 
hvor både jøder og palæstinensere kommer 
for at handle. Efter at være blevet stukket 
ned formåede Ari Fuld at skyde og såre den 
17-årige terrorist, som senere blev kørt til be-
handling på det israelske hospital Hadassa.
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 AF POUL ARNE NYBORG

”  »Gud har en plan, 
der tager ud-
gangspunkt i en 
enkelt mand.«

Nogle mennesker sætter store aftryk, 
mens de lever. Vi kan se navne på histo-
riens store mænd hamret ind i søjler og 
triumfbuer rundtom i verden, så vi, der 
lever i en senere tid, kan vide, hvad de ud-
rettede. 
 Når det gælder Abraham, har vi in-
gen mindesmærker. Han var ikke konge, 
byggede ingen byer og erobrede ikke no-
get land. Han levede som nomade, og det 
eneste stykke jord, vi med sikkerhed ved, 
han ejede, var den mark nær Hebron, hvor 
familiens gravsted kom til at ligge.
 Holdt op mod andre store skikkelser 
burde Abraham være skrevet ind i histo-
riens glemmebog. Men der er ikke mange 
historiske personer, der har haft så stor 

betydning som ham – gennem 4000 år! 
Landet, han fik af Gud, huser efter mange 
hundrede års eksil atter det folk, han blev 
stamfader til. Og Guds løfte om, at han 
skulle blive til velsignelse for alle jordens 
slægter, er gået i opfyldelse, så der daglig 
er millioner af mennesker på hele kloden, 
der finder frelse og håb hos Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud. Det må siges at være 
større end et navn hugget ud i sten!

Behov for en ny plan
Abraham møder vi i 1. Mosebog 11-25, 
kort efter beretningen om syndfloden. 
Det spørgsmål, man som bibellæser sidder 
med, er, hvordan det vil gå denne gang. 
Vil Noas efterkommere være mindre onde 

end generationerne før syndfloden? Vil 
de huske på den Gud, der reddede Noa og 
hans familie og gav menneskeheden en 
ny chance? Og ikke mindst: Hvad vil Gud 
gøre, hvis det går galt endnu en gang? 
 Beretningen om Babelstårnet (1 Mos 
11) giver bange anelser. Det store projekt, 
som den nye menneskeslægt på det tids-

Abraham 
– en 4000-årig fuld af liv!

Abraham på vej mod Kana’an (1 Mos 12,1-7). (Foto: Wikimedia/ukendt maler)
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”»Abrams forhold 
til landet er vigtigt, 
for det viser, hvor-
dan ethvert men-
neske bør handle i 
denne verden.«

punkt udtænkte, var ikke at bygge et alter 
eller et tempel for at huske sig selv og de 
kommende generationer på, hvem Gud er, 
og hvad han har gjort. Nej, det, der lå først 
i deres tanker, var at bygge en by med et 

tårn, der nåede op til himlen, for at ska-
be dem selv et navn, så de undgik at blive 
spredt (1 Mos 11,4).  
 Beretningen om Babelstårnet fortæl-
ler os måske ikke direkte om menneske-
nes ondskab, men den gør det klart for os, 
at menneskene i tiden efter syndfloden 
stadig søgte deres eget. De havde store pla-
ner og kunne gennemføre store projekter, 
men de søgte ikke Gud og kunne derfor 
ikke finde ham. Gud måtte gribe ind – og 
det gjorde han.

Et land, en slægt og en velsignelse
Folkene i Babel blev spredt, og Bibelen føl-
ger derefter en bestemt gren af Sems slægt, 
frem til vi møder Abram (1 Mos 11,10-32). 
Gud har en plan, der tager udgangspunkt i 
en enkelt mand: 
 »Herren sagde til Abram: ”Forlad dit 
land og din slægt og din fars hus, og drag 
til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig 

til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre 
dit navn stort, og du skal være en velsig-
nelse (1 Mos 12,1-2).«
 Planen kan sammenlignes med et ti-
meglas, der har et smalt punkt på midten. 
Det punkt er Abram. Og det land og den 
slægt, han får skænket af Gud, er redska-
berne til at nå hele verden med velsignel-
se. 
 Læg mærke til, at velsignelsen har to 
sider. Gud lover som det første sin vel-
signelse til Abram, fordi Abrams opgave 
har enorme perspektiver, som er langt ud 
over, hvad han selv kan klare. Der er altså 
en velsignelse, der knytter sig til opgaven 
– og som lige siden har fulgt Abrams ef-
terkommere. Men velsignelsen af Abram 
og hans opgave er ikke et mål i sig selv. 
Abram skal først og fremmest være en vel-
signelse for andre – ja, Gud lover ham: »I 
dig skal alle jordens slægter velsignes« (1 
Mos 12,3). 

Landet (1 Mos 12-15)
Abrams første kald er at drage til det land, 
som Gud vil vise ham (1 Mos 12,1). Vi kan 
undre os over, at Gud ikke bare bruger 
Abram der, hvor han er. Men befalingen 
er klar. Abram skal drage bort fra sin slægt 
til et nyt og ukendt land. Da han har fulgt 
befalingen og er nået frem, viser Gud sig 
for ham og bekræfter, at han nu har fundet 
landet. »Jeg vil give dine efterkommere 
dette land« (1 Mos 12,7).
 Umiddelbart efter syndfloden lovede 
Gud, at han ikke ville ødelægge hele jor-
den endnu en gang på grund af menne-
skehedens synd (1 Mos 9,12ff). Men han er 
stadig den samme Gud – med kærlighed 
til menneskene og med vrede over de-
res ondskab. Derfor skaber han gennem 
Abram et mikrokosmos, hvor han i gene-
ration efter generation kan vise, hvem han 
er. I lille målestok, som en miniature, sker 
det med Israel, som skulle ske med hele 
verden.
 Abrams forhold til landet er altså 
vigtigt, for det viser os, hvordan ethvert 
menneske bør handle i denne verden. Ta-
ger han imod landet som en gave fra Gud? 
Stoler han på Gud i sit daglige liv i landet? 
Takker han Gud? Vi skal se på tre episoder 

Indgangen til Abrahams og 
Saras grav i Hebron. (Foto: 
Claus Kristensen)

Abram 75 år: Gud 
kalder Abram til 
at forlade sit hjem 
og drage til et sted, 
han vil vise ham.

Tidslinje

Abram dra-
ger til Karan 
og derefter 
til Kana’an.

Gud lover 
Abram en søn.

Abram tror 
på Guds løfte 
om, at han vil 
blive talrig som 
stjernerne.

Ismael fødes.

Gud lover 
Abram, at han 
vil blive stamfar 
til mange 
folkeslag.

Gud giver 
Abram navnet 
Abraham.
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” »Gennem denne 
mand og hans 
slægt vil Gud, 
når tiden er inde, 
genoprette alt.«

fra Abrams forhold til landet.
 Den første episode finder sted, efter at 
Abram er draget gennem landet fra nord 
til syd. Her kommer der en hungersnød, 
bekymringerne får overtaget, og Abram 
flygter til Egypten. Hans flugt viser, hvor 
nemt mennesker glemmer Gud, når der 
skal træffes beslutninger i pressede situa-
tioner. Gud må selv gribe ind og sørge for, 
at Abram kommer tilbage. 
 Det er en ydmyget mand, der kom-
mer tilbage til det lovede land og får et 
nyt møde med Gud (13,4). Abram har lært 
noget i sit forhold til landet. Det viser den 
episode, hvor Abram må skilles fra sin 
nevø Lot, fordi deres kvægflokke er ble-
vet for store. Her lader Abram Lot vælge, 
hvilken del af landet han vil bo i. Abram 
er tryg ved, at selvom Lot vælger den mest 
frugtbare del af landet, så vil Gud sørge 
for ham. Abram lader sine bekymringer 
med hensyn til landet overskygge af Guds 
løfter og oplever på den baggrund, at Gud 
bekræfter, at han vil give ham hele landet, 
sådan som han har lovet (13,14-17).  
 Den tredje episode er om muligt end-
nu stærkere. I forbindelse med en red-
ningsaktion, hvor Abram redder Lot, 
kommer Sodomas konge til at stå i gæld til 
Abram. Fristelsen til at indkassere hurtig 
rigdom er nærliggende, men Abram fal-
der ikke for den. Han kender til Sodomas 
ondskab og nægter at modtage noget fra 
den kant. Han har sin rigdom i Guds løfter, 
og derfor kan han svare Sodomas konge: 
»Jeg løfter min hånd til Herren, Gud den 
Højeste, skaberen af himmel og jord:  Jeg 
vil ikke have noget af dit, ikke så meget 
som en tråd eller en sandalrem! Du skal 
ikke kunne sige: Jeg har gjort Abram rig!« 
(14,22f).

Slægten (1 Mos 15-22)
Indtil nu har det handlet om Abrams 
forhold til landet. Fra kapitel 15 melder 
det næste punkt i Guds plan sig: Hvad 
med den store slægt, som Gud har lovet? 
Spørgsmålet er påtrængende, ikke mindst 
fordi Abram har passeret de 80 år, og fordi 
hans kone Sara kun er ti år yngre. Det bio-
logiske ur tikker.
 Abrams udgangspunkt er også denne 

gang troen. Gud tager ham med udenfor 
og viser ham, hvordan hans efterkommere 
skal blive talløse som stjernerne. 
 Abram tror Gud. Men som vi tidligere 
har set, så er bekymringerne troens fjen-
de. Årene går, og Sara kan stadig ikke få 
børn. At Abram i den situation lytter til 
Saras forslag om at få et barn med hen-
des trælkvinde Hagar, er nemt at forstå. 
Men det er ikke troens vej. Som en side-
bemærkning får vi at vide, at Hagar er 
egypter (16,1), og vi kan drage en parallel 
til den episode, hvor Abrams bekymring 
førte ham til Egypten. Endnu en gang har 
Abram lyttet mere til sin egen fornuft end 
til Guds løfter, og sønnen Ismael, der kom-

Abrahams brønd, som ligger 
i Beersheba. Beer betyder 
brønd på hebraisk. Læs om 
brønden i 1. Mos 21,22-32. 
(Foto: Ole Andersen)

Abraham 
omskærer alle 
mændene i 
sit hus som et 
pagtstegn.

Sara dør.

Abraham 
finder 
Rebekka 
som kone 
til Isak.

Abraham 
dør 175 år 
gammel.

Abraham 
100 år: 
Isak fødes.

Gud sætter Abraham 
på prøve og beder 
ham ofre Isak. Abra-
ham adlyder, men 
Gud standser ham.

Gud siger til Abraham: Fordi du 
har handlet sådan og ikke nægtet 
mig din eneste søn, vil jeg velsig-
ne dig og gøre dine efterkommere 
så talrige som himlens stjerner.

mer ud af forholdet med Hagar, bliver ikke 
den søn, der skal bringe velsignelsen videre.   
 Abram må leve endnu nogle år med 
løftet om en søn. Det er tankevækkende, at 
det er i denne periode af Abrams liv, Gud 
ændrer hans navn til Abraham, der bety-
der »far til en mængde«. Sønnen er ikke 
født endnu, men Guds løfte er så urokke-
ligt, at Abraham kan bære det med i sit 
navn!  



Gud har holdt sit løfte om at 
gøre Abrahams efterkomme-
re talrige og give dem landet. 
Det er tydeligt, når man går i 
Jerusalems gader. (Foto: Ole 
Andersen)
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 Abrahams forhold til landet endte 
med, at han lagde det hele i Guds hænder 
og stolede på ham. På samme måde med 
Isak, løftets søn, som han på forunderlig 

måde får som 100-årig. Gud beder Abra-
ham om at ofre sin søn på Morija bjerg 
(kap. 22), og selv i denne ekstreme situati-
on stoler Abraham på Gud og følger hans 
anvisninger. Han ved, at troen på Gud er 
afgørende, og får også lov at erfare, at Gud 
sender det offer, der kan bringes i stedet 
for Isak.  

Velsignelsen 
Som vi har set, lover Gud sin velsignelse 
over det kald og den opgave, Abraham får. 

Men hvori består den velsignelse, som alle 
jordens slægter skal møde gennem Abra-
ham?
 Tænker Gud på Abrahams oldebarn 
Josef, der holdt folk fra hele jorden i live 
ved at sælge korn til dem under den syv 
år lange hungersnød (1 Mos 41,57)? Eller 
består velsignelsen i det, som mange jø-
der mener i dag: at de har en forpligtelse 
til at helbrede verden ved at gøre godt og 
kæmpe mod uretfærdighed (kaldet tikkun 
olam)? 
 Nej, hvor gode disse ting end kan være, 
så er velsignelsen dybere. Udvælgelsen af 
Abraham er ikke en blandt flere planer. 
Gennem denne mand og hans slægt vil 
Gud, når tiden er inde, genoprette alt. 
Derfor er det ind i netop denne slægt, Gud 
mange år senere lader sin søn føde af Ma-
ria. Jesus er Guds velsignelse, der gælder 
både jøder og hedninger. »For alle har syn-
det og har mistet herligheden fra Gud, og 
ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde 
ved forløsningen i Kristus Jesus« (Rom 
3,23f). 
 Ligesom landet og slægten var Guds 
gaver til Abraham, er velsignelsen det 
også. Kun Gud kan bringe det offer for ver-
dens synd, som er nødvendigt for at sone 
synden og skabe fællesskab mellem Gud 
og mennesker.  

Abrahams betydning
Tvillingerne Jakob og Esau er kun 15 år, da 
deres bedstefar Abraham dør i en alder af 
175 år. Bibelen fortæller, at det er Isak og 
Ismael, der begraver deres far. Alle de søn-
ner, Abraham fik med sin tredje hustru, 
Ketura, havde han inden sin død sendt 
mod øst, så de ikke kom til at konkurrere 
med Isak om det lovede land. 
 På mange måder efterlod Abraham sig 
en skrøbelig arv. Han måtte lige til det sid-
ste leve som nomade i det land, Gud hav-
de lovet ham. Hans sønner og sønnesøn-
ner kunne komme i strid med hinanden, 
og meget andet kunne gå galt. Abraham 
måtte ved slutningen af sit liv klynge sig 
til den samme tro, som havde båret ham 
gennem livet, og regne med, at Gud ville 
føre sin plan frem til fuldendelse. 
 Vi kan på 4000 års afstand se, at Gud 
har holdt alle sine løfter til Abraham, både 
når det gælder at give Abrahams efter-
kommere landet, når det gælder en talrig 
slægt, og når det gælder at være en velsig-
nelse. Engang skal han også selv få lov at 
se frugterne af sit liv, når mange skal kom-
me fra øst og vest og sidde til bords med 
ham i himmeriget (Matt 8,11). 
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Solen skinner, jorden tørrer ud og søen svinder ind. 
Men på Discipelskolen suger eleverne til sig af un-
dervisningens levende vand.
 Allerede nu, efter mindre end to ugers ophold, 
har eleverne været med til arkæologiske udgravnin-
ger i forbindelse med en fredagstur til Tel Hazor. Det 
blev kun til en enkelt tur med en spand jord i hver 
hånd, som blev båret op fra udgravningen af de trap-
petrin, der førte ned til vandcisternen – men pyt med 
det. Den den ene tur gjorde, at hele 40 spande blev 
slæbt op på én gang – til stor glæde for arkæologer-
ne.
 Om tirsdagen plejer Harry og jeg at have en fri-
dag, og så kører vi som regel en tur ud i landet for at 
se og opleve nye ting. Sidst kørte vi en lille tur rundt i 
Kfar Kama, en landsby på vej mod Taborbjerget. Her, 
og i en anden landsby i det nordlige Israel, bor et af 
Israels små mindretal. De to byer har tilsammen cirka 
4.500 indbyggere, hvoraf langt de fleste er tjerkesse-
re.
 De er muslimske flygtninge fra Kaukasusområ-
det og kom til Israel sidst i 1800-tallet. De var her alt-
så, mange år før staten Israel blev oprettet, men de er 
loyale borgere, hvis sønner melder sig til hæren. 
 Det første, der slår en, når man drejer ind i byen, 

er, hvor rent der er! Alle, der har været i Israel, vil vide, 
at det flyder med affald rigtig mange steder. Mest i 
de arabiske områder, men også i de jødiske. I Kfar 
Kama er det totalt anderledes. Her flyder det hver-
ken med papir eller tomme flasker – ikke en gang 
ved affaldscontainerne. Huse og haver er velholdte, 
de små hyggelige gader har smukke træer og blom-
sterbede, og det er tydeligt, at det er et bevidst valg, 
at de vil have en ren og velholdt by. Det er et rart sted 
at være, og man får lyst til at komme igen.
 Vi håber også, at Det Danske Hus er et sted, som 
man har lyst til at vende tilbage til, fordi man fik no-
get godt med herfra. Eller endnu bedre: Et sted, som 
man tager med sig hjem og bærer med i sine bønner. 
Det tror vi, at mange af Ordet og Israels venner gør. Vi 
synes, vi oplever det igen og igen. 
 Det er, som om Guds velsignelse på en særlig 
måde hviler over dette sted, og vi er dybt taknem-
melige for det. Tak til alle jer, som bærer arbejdet i 
Poriya med i jeres bønner. Lad ikke hænderne synke, 
der er stor løn i vente!

Kærlig hilsen
Hanne og Harry

Et sted, man tager 
med sig hjem

Der slæbes jord ved udgravningen i 
Tel Hazor. (Foto: Ordet og Israel)

Hanne er nummer fem fra højre, mens Harry kan kendes 
på sin hovedbeklædning. (Foto: Ordet og Israel)
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TAK FOR BIDRAG

Hen over sommeren samlede 
Ordet og Israel ind til besøget 
fra holocaustoverleverne. Vi 
siger mange tak for de cirka 
18.000 kroner, som blev givet til 
formålet.

»Det var en meget stærk oplevelse.« 
Sådan siger projektkoordinator Ellen 
Hessellund efter besøget fra 20 holo-
caustoverlevere fra Israel, der i august til-
bragte en uge i det sønderjyske. Ordet og 
Israel var vært for gruppen, som bestod 
af russiske jøder, der på den ene eller an-
den måde har været truet på livet under 
Holocaust og har oplevet og set ting, der 
stadig sidder i dem som en dyb smerte.
 De jødiske gæster boede på Gam-
melbro Camping, der havde stillet hytter 
til rådighed helt gratis. Herfra gik turen 
til blandt andet Haderslev, Gråsten og 
Dybbøl – og en sejltur til Årø var også på 
programmet. For en af de kvindelige del-

Russiske ofre for Holocaust 
besøgte Sønderjylland

tagere var den største oplevelse dog at 
se et murstenshus med rødt tag – sådan 
et havde hun nemlig set som barn i en 
dansk børnebog.

Kærlighed og venlighed
Det, som deltagerne satte allerstørst 
pris på, var fællesskabet med hinanden 
og med de ansatte og frivillige fra Ordet 
og Israel. Også selvom der kulturelt og 
sprogligt er nogle forskelle på russiskta-
lende jøder, som har oplevet Anden Ver-
denskrig, og en flok halvblege danskere.
 »Det har været fantastisk at møde 
vores danske værter. Jeg har følt så me-
get kærlighed fra dem og er blevet mødt med stor venlighed fra alle. Det giver mig 

en dyb glæde i hjerte. Det er, som om vi 
har kendt hinanden i mange år,« fortalte 
Lubov til Ellen Hessellund. Han frem-
hævede desuden, at det havde rørt ham 
meget at høre Per Weber fortælle, hvorfor 
mange kristne danskere har kærlighed til 
Israel. En anden deltager havde læst H.C. 
Andersen som barn og beskrev turen 
som »ét stort eventyr«.
 Livet har dog ikke ligefrem været 
et eventyr for de 20 deltagere. Nogle af 
dem fortalte deres historie til JydskeVe-
stkysten og Udfordringen. Find artiklerne 
via link på Ordet og Israels Facebookside 
(opslag fra 7. september). 

 TEKST: ANDERS HJORTH VINDUM 
FOTOS: SLAVNA KATZ



MÅNEDENS LEDER

Der er desværre mange tilfælde, hvor der 
sker en ensidig og negativ behandling af 
staten Israel:

• Mange mediers unuancerede fokus på 
at give Israel skylden for palæstinen-
sernes lidelser 

• Nødhjælpsorganisationers 
 – også danske organisationers – 
 politiske kampagner mod Israel 

• FN-organisationers uretfærdige be-
handling af Israel

• Boykotkampagner mod israelske varer 
og kulturelle begivenheder.

Dette er blot nogle få punkter, der hver 
især kan underbygges med talrige ek-
sempler.
Årsagerne til den negative behandling er 
forskellige: politisk modstand, nationalt 
fjendskab, uvidenhed og i nogle tilfælde 
også antizionisme og antisemitisme.
 Der er brug for, at vi går imod denne 
strøm – at vi »står op for Israel«, altså 
kæmper for og forsvarer Israels ret til at 
eksistere og til at få en retfærdig og fair 
behandling på linje med andre lande i 
denne verden.
 Det kan vi gøre i den offentlige debat 
og i personlige relationer blandt kollegaer 
og venner. Når vi kender de historiske og 
aktuelle fakta, kan vi for eksempel give et 
sobert modspil, når historier fra medierne 
bliver drøftet og ofte ukritisk accepteres 
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som fakta. Og glædeligvis er der også 
mange, der gør det – både enkeltperso-
ner, politikere og organisationer. Senest 
har den norske organisation »Med Israel 
for fred« etableret en dansk afdeling, som 
vil give saglig og alsidig information om 
Israel.
 Vi kan godt »stå op for Israel« uden at 
se bort fra palæstinensernes lidelser. Vi 
kan gøre det uden dermed at legitimere 
uretfærdigheder og fejl fra de israelske 
myndigheders side – og den slags bliver 
også højlydt kritiseret internt i Israel.
 Vi skal bevare respekten for dem, der 
har andre holdninger og sympatier end os 
selv. Men vi kan ikke lade halve sandhe-
der og hele løgne stå uimodsagt. Det er 
afgørende at have et sandt grundlag som 
basis, hvis man vil diskutere, kritisere, re-
spektere og arbejde for forståelse, fred 
og retfærdighed.
 Derfor denne klare opfordring: 
STÅ OP FOR ISRAEL! 

Stå op for Israel!

 AF MORTEN NIELSEN, 
LANDSSEKRETÆR

Vers 1:
Israel skal skælve af glæde, 
Herren besøger sit folk.
Hør på hans røst, og modtag hans trøst.
Halleluja!

Vers 2:
Tal til Jerusalems døtre,
væk dem med kærlige ord.
Skylden betalt, han ofrede alt.
Halleluja!

Omkvæd:
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Pris din Gud

Stævnesang: Israel skal skælve af glæde
Årets sommerstævne bød på en helt særlig 
sang, som var skrevet til anledningen. Pe-
ter Sander Andersen står bag melodien, og 

Vers 3: 
Opsøg de lidende hjerter,
kom nu og sæt jer til bords.
Se, det Guds lam, og nåden fra ham.
Halleluja!

Vers 4:
Modtag de skønneste klæder,
lovsang og glæde og fryd!
Kronet med håb og Helligånds dåb.
Halleluja!

Jens Lomborg har skrevet teksten til »Israel 
skal skælve af glæde«, som passede rigtig 
godt til årets tema, kærlighed til Israel..

Sangen kan høres på Ordet og Israels 
YouTube-kanal. Find videoen »Gudstjene-
ste – Kærlighedens mål: Den store bryl-
lupsfest!« og spol frem til 32:30 minutter.
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Yad va lev – Senior og 40+ 

Bliv frivillig i Jerusalem
i 8 eller 4 uger

Har du lyst til 8 eller 4 uger i Jerusalem?  
Med hjælpearbejde på sociale institutioner for udsatte unge og i 
hjem for udsatte familier. Og spændende ture rundt i Israel. 
Så læs mere på ordetogisrael.dk, eller kontakt  
seniorkoordinatorerne Ellen og Jens Erik Rasmussen på 
senioryadvalev@ordetogisrael.dk eller tlf. 23334464. 
Du kan også se billeder og læse mere på Facebooksiden 
»Yad va lev Senior«.

2018 Hold 4   14.10-9.12 Ingen ledige pladser
2019 Hold 1   14.2-11.4 3 ledige pladser
2019 Hold 2a 28.04.-26.05 Ingen ledige pladser
2019 Hold 2b  2.6.-29.6 6 ledige pladser
2019 Hold 3   18.8-13.10 2 ledige pladser
2019 Hold 4   20.10-15.12 6 ledige pladser

Hold 2b er for 40-60-årige (40+). Øvrige hold er fortrinsvis 
for 60+, men er også åbne for personer under 60.
Ledige pladser på 8-ugersholdene kan evt. tilbydes som et 
ophold på 4 uger. 8 uger koster 16.000 kr., og 4 uger koster 
9.000 kr. – inkl. kost, ekskl. flybillet.

Frederiksborg Apotek

v. apoteker Troels Ingemann
Slotsgade 26
3400 Hillerød

tlf: 4826 5600
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Meno og Anat Kalisher 
besøger Herlev
I november kommer Meno og Anat Kalisher til Lindehøj 
Kirke i Herlev. De er messianske jøder, og Meno er leder 
af menigheden Jerusalem Assembly, som Ordet og Israels 
ansatte og volontører i byen har tilknytning til.
Meno skal undervise på »Lindehøj Minibibelskole«, som 
altså finder sted 2.-3.november.
Weekendens tema er »Se Jesus i hele Bibelen«. Meno vil 
også fortælle sin egen troshistorie og give et indblik i 
mellemøstkonflikten set fra et bibelsk og et jødisk per-
spektiv.
Undervisningen er på engelsk med mulighed for simul-
tantolkning.
Man kan læse mere om weekenden på lindehojkirke.dk/
minibibelskole. Deltagelse koster 150 kroner. Tilmelding 
senest 28. oktober.
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Har du lyst til at få Israel-perspektivet med ind i din børne- 

eller juniorklub eller på en sommerlejr? 

 Så kan du få hjælp hos Ordet og Israels børnearbejde, som 

vi kalder »Joffi Kids«. Det omfatter en gruppe frivillige medar-

bejdere, som har stillet sig til rådighed for at holde indslag om 

Israel i børne- og juniorarbejde rundt om i Danmark.

 Du er meget velkommen til at henvende dig til en af 

følgende personer for at høre om mulighederne for en aftale:

»Det’ for børn!«
Joffi Kids: børnearbejde i øjenhøjde

 

Grib chancen for et 

spændende indslag!

Krista Andersen, Frederikssund 

Tlf.: 47 38 58 58, krista.andersen@tdcadsl.dk

Kirsten Østerby, Skjern  

Tlf.: 26 78 34 45,  kirstenoesterby@skjern-net.dk

Hanne Kristensen 

Tlf. 22345816, larsen.hanne178@gmail.com 

Louise Mukai, Århus

Tlf.: 41 27 46 45, louise@mukai.dk

Simon Back Nielsen, Nr. Nebel

Tlf.: 21301507, simo121k@gmail.com

Sanne Langdahl, Silkeborg

Tlf.: 20877769, slangdahl@gmail.com

Nicolai N. Pedersen, Århus 

nicolainpedersen@gmail.com, Tlf.: 21955155

HVER
DAG
TÆLLER
Og hver eneste bliver fyldt med 
høj faglighed, givende øjeblikke, 
fantastiske venner oooog Gud 
tæt på. Woop woop, ja tak dér!

Derfor siger vi 
#dufårguldmedhjem!

tjek
djurslands.dk
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Få »Kærlighed til Israel«

Bogen, som er på 48 sider, kan købes via 
Ordet og Israels hjemmeside. Den koster 45 kroner.

På årets som-
merstævne 
præsenterede 
vi den anden 
ud af tre små 
bøger om emner 
der er en del af 
Ordet og Israels 
DNA. Årets bog 
er skrevet af 
Ole Andersen og 
Hakon Christen-
sen og handler 
om kærlighed 
til Israel. 



Det gør godt med en 
badetur. (Foto: Birgit-
te Birkbak)

TIL SIDST...

Der er varmt i Israel her i begyndelsen af 
september – meget varmt! Da vi i Yad va 
Lev Senior for nylig var på ørkentur, nåede 
vi op i nærheden af 40 grader. Det blev for 
meget for nogle af deltagerne.
 Da vi om aftenen sad omkring bålet, 
faldt temperaturen da også – den nåe-
de ned på 30 grader. Og blev der resten 
af natten. Som tilskuere til fuldmåne og 
1000 stjerner faldt vi omsider i søvn.
 På trods af varmen nyder vi at være i 
Jerusalem og hjælpe mennesker i byen. 
Opgaverne i Yad va Lev Senior er utrolig 
meningsfulde – og vi nyder fællesska-
bet med hinanden og med de jøder, vi 
kommer ud til på institutioner og i private 
hjem.

Møder mange mennesker
Ud over hverdagen med arbejde får vi 
mange små og store oplevelser. Birgitte 

Birkbak fortæller om et møde med en lo-
kal:
 »På en tur til Mamilla – et af Jerusa-
lems fine shoppingstrøg – kom vi ind i en 
butik med jødisk kunst. Den unge ekspe-
dient spurgte, hvor vi kom fra, og vi sva-
rede, at vi kom fra Danmark og var i Je-
rusalem for at hjælpe fattige familier. »Så 
I er kristne?« udbrød han. Vi fik en god 
snak, og da vi kom til at snakke om Yad va 
Lev – som betyder »med hånd og hjerte« 
– udtrykte han stor taknemmelighed og 
glæde over, at kristne hjælper jøder.«
 Man møder i det hele taget mange 
mennesker, når man færdes i Jerusalem. 
En taxachauffør fortalte os, at hans kone 
er messiansk jøde, og at han også har 
været med til en gudstjeneste i hendes 
menighed. »Hvad så med dig?« kunne 
vi ikke lade være med at spørge. Han så 
forundret på os, som om vi havde stillet et 

 AF POUL WEBER

Varme og hjertevarme 
i Jerusalem

Der er smukt – og meget varmt – i den 
israelske ørken. (Foto: Poul Weber)

Der pakkes mad. 
(Foto: Poul Weber)
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Kontakt 44 51 73 37

dumt spørgsmål, og svarede: »Jamen, jeg 
er jo jøde.«

 Ja, her i byen er det ikke alle, der me-
ner, at det at være jøde kan forenes med 
troen på Jesus som Messias. 


