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Indledning 
 
Israel har en enormt vigtig plads i Bibelen. Store dele af Det Gamle Testamente beskriver Israels 
historie, og rigtig mange løfter er knyttet til Israels folk. Jesus selv var endda en del af det jødiske 
folk. Men hvorfor fylder Israel egentlig så meget i Bibelen? Hvad betyder det for os? Og hvad har 
det med nutidens jøder og det moderne Israel at gøre?  
 
Det er nogle af de spændende spørgsmål, vi skal dykke ned i her i den anden af Ordet og Israels 
DNA-bøger, »Kærlighed til Israel«. 
 
Dette studieoplæg lægger op til, at man læser bogen over fire gange i en gruppe, hvor man hver 
gang læser et kapitel sammen. Derefter er der spørgsmål, som sætter fokus på og dykker dybere 
ned i nogle af de temaer, som kapitlet kommer omkring. På den måde kommer I også til at dykke 
ned i flere relevante bibeltekster.  
 
I skal ikke nødvendigvis nå igennem alle spørgsmål, men tag jer tid til at få snakket godt om de 
spørgsmål og emner, der udfordrer jer, eller I synes er spændende.  
 
I kan også vælge at læse kapitlet i bogen på forhånd, så I har lidt mere tid til samtale, når I mødes, 
men det mest oplagte er at læse bogen sammen og snakke derudfra. 
 
Rigtig god læselyst! 
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Kapitel 1: Israel – fordi Gud elsker 
 
Indledning 
 

Begynd med at snakke om, hvad I forbinder med Israel. Bed derefter en bøn for jeres 
samling. 
 

 

Hoveddel 
 
Læs kapitel 1 højt sammen.  
 
 
Snak om, hvad I hver især særligt bider mærke i.  
 

 
Som vi har læst, udvalgte Gud altså Israel som sit redskab til at nå alle mennesker. Det er en af de 
røde tråde, der løber gennem Det Gamle Testamente, at Gud udvælger Abraham og hans 
efterkommere for at bringe velsignelsen ud til alle folkeslag. Et af mange steder, vi kan se det, er i 
Es 11,1-10.  
 
Tidligere i Esajas’ Bog er Esajas blevet sendt ud af Gud for at forkynde Guds dom over Israels 
ugudelighed (kapitel 6). Her bliver Israel sammenlignet med et træ, der bliver fældet, så der kun er 
en stub tilbage. Dette billede vender Esajas nu tilbage til her i kapitel 11, hvor han forkynder, at 
der er håb på den anden side af dommen. 
 

Læs Es 11,1-10 
• Hvem er »Isajs rodskud«? (se evt. 1 Sam 16,1-13) 
• Hvordan bliver det, når han kommer? Prøv at genfortælle det, der bliver beskrevet i 

vers 3-9 med jeres egne ord. 
• Hvordan indgår Israels folk i denne beskrivelse? 
• Hvilken betydning får det for alle andre folkeslag? 

 
Dette er bare et af mange eksempler på, hvordan Guds udvælgelse af og handlen med Israel altid 
har hele verden for øje. Det kulminerer i Jesus, hvorefter alle folkeslag bliver inviteret til at være 
med i en stor pagtsfamilie (Rom 11).  
Spørgsmålet er dog, om Gud dermed er færdig med at bruge det jødiske folk som sit redskab. Det 
er en stor diskussion, som man ikke sådan lige bliver færdig med, og som vi også kommer lidt ind 
på i kapitel 2. Derfor skal vi her holde os til, hvad I tænker, og hvilken betydning det har for jer. 
 

• Tænker I, at Israel stadig er Guds folk? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Hvilken betydning har det for jer? Hvorfor? 
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• Kan vi lære noget om Gud ved at se på Israel i dag? Hvad? 
 
 

Afrunding 
Gud udvalgte Abraham og hans efterkommere, det jødiske folk, for at nå hele verden med sin 
velsignelse, hvilket betyder, at vi har fået nogle ufattelige gaver fra Gud gennem Israels folk. Det er 
ved det, Gud har gjort både for og igennem Israel, at vi kan lære Jesus at kende som vores frelser. 
Men Gud bruger også fortsat Israel, og han har i Bibelen givet mange store løfter til Israel. Næste 
gang skal vi se på nogle af dem og på, hvad vi kan lære af dem. 
 

Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I 
bl.a. kan takke Gud for, at han har brugt Israel til at genoprette fællesskabet med sig, og 
bede om, at Israels folk må tage imod evangeliet. 
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Kapitel 2: Israels fremtid – læg mærke til den! 
 

Indledning 
 

Begynd med at snakke om, hvilke løfter I umiddelbart tænker, Gud har givet til Israel. Bed 
derefter sammen for jeres samling. 

 
 

Hoveddel 
 
Læs kapitel 2 højt sammen.  
 
 
Snak om, hvad I hver især særligt bider mærke i. Diskuter gerne med hinanden, hvordan I 
tænker, vi skal forstå profetierne om Israel. 

 
I Bibelen er der rigtig mange profetier om Israel. En af de mest bemærkelsesværdige finder vi i 
Ezekiels Bog. I den første store del af bogen har Ezekiel primært forkyndt Guds dom over Israels 
folk. Og til sidst får han så meddelelsen om, at Jerusalem faldet og templet er ødelagt. Fra kapitel 
34 og frem skifter han så fokus og taler om Israels fremtid, særligt i kapitel 34-37. Vi skal ikke læse 
hele det afsnit, men dykke ned i en enkelt del af det for at se nogle af Guds løfter til Israel. 

 
Læs Ez 36,22-32 
• Skriv ned hver for sig, hvilke løfter Gud giver til Israel her, og sammenlign, hvad I 

finder frem til.  
• Hvad ligger der i, at Gud vil give et nyt hjerte? 
• Hvad er begrundelsen for, at Gud giver de her løfter? 
• Hvad siger den begrundelse om Israels rolle som Guds folk? Hvad siger det om Gud? 

 
Tekster som denne fra Ezekiels Bog, særligt vers 25-27, bliver ofte brugt som opbyggelige ord til os 
som kristne i dag. Når vi læser den sammenhæng, de er talt ind i, som vi lige har gjort, bliver det 
dog tydeligt, at ordene er talt til Israel. Det er nogle løfter, Gud giver til Israel. 
Det kunne godt lede os til at tro, at så er de her tekster fuldstændig ubrugelige for os. Men det er 
de faktisk ikke! Som Ezekiel siger det her i vers 23: »Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger 
Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer«. Det, Gud gør over for Israel, 
siger noget om, hvem Gud er. Som vi læste om sidste gang, så åbenbarer Israel noget om Gud for 
os. Derfor kan vi lære mere om Gud, og hvordan han vil handle over for os, ved at se på, hvordan 
han handler over for Israel. 

 
• På baggrund af de løfter, der her gives til Israel, hvordan kan vi så forvente, at Gud vil 

handle over for os? 
• Hvilken forskel vil det gøre, hvis profetierne handler om kirken fremfor Israel? 
• Hvordan bliver der undervist om profetierne i jeres menighed? 
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Afrunding 
Nu har vi taget et kig på profetierne om Israel og set lidt på, hvilken herlig fremtid Israel har i 
vente, og hvordan de profetier også kan være til opbyggelse for os i dag. Næste gang skal vi så 
vende os mod forholdet mellem Israel og kirken og se på, hvordan det har været gennem 
historien, og hvordan det er i dag. 
 

Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I 
bl.a. kan takke Gud for, at han holder sine løfter, både til Israel og til os, og bede om, at både 
vi og Israels folk må forstå mere om, hvem Gud er. 
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Kapitel 3: Israel og kirken – et delvist glemt kærlighedsforhold 
 

Indledning 
 

Begynd med at snakke om, hvordan I persoling og i jeres menighed forholder jer til det 
jødiske folk. Bed derefter for jeres samling. 
 

 

Hoveddel 
 
Læs kapitel 3 højt sammen.  
 

 
Snak om, hvad I hver især særligt bider mærke i. Stop særligt op ved begrundelserne for 
at elske Israel (side 34). 
• Giver de her begrundelser jer motivation til at elske det jødiske folk? 
• Hvilken giver jer mest motivation? Hvorfor? 
• Er der noget, der forhindrer jer i at vise kærlighed til Israel? Hvad? 

 
Mange kristne har en særlig nød for og kærlighed til bestemte lande, fx i Afrika, og er måske 
meget engageret i mission der. Andre har deres primære fokus på den lokale menighed eller det 
lokale missionshus. Andre igen noget helt tredje. Som vi lige har læst, udelukker kærlighed til det 
jødiske folk dog ikke nogen af disse ting. Eksempelvis havde Paulus altid et missionsprincip, hvor 
han først gik til jøderne i de byer, han kom til, for derefter at forkynde evangeliet for byens 
hedninger (se fx ApG 13,44-52 og Rom 1,16). Kærligheden til Israel skal altså med, men vi må ikke 
stoppe der – den må også føre videre til en kærlighed til alle mennesker.  
 

• Hvordan kan vi vise kærlighed til det jødiske folk, samtidig med at vi holder fast i et 
primært engagement andre steder? 

• Er det at vise kærlighed til Israel en glæde eller en (træls) pligt for jer? Hvis I føler det 
som en (træls) pligt, hvordan kan det så blive til en glæde? 

• Et konkret eksempel, hvor kærligheden til Israel ikke må stoppe ved Israel, er i 
konflikten mellem staten Israel og palæstinenserne i dag. Hvordan kan man støtte 
staten Israel, uden at det fører til modstand mod eller had til palæstinenserne? 

 
Som vi har læst, har kirken langtfra altid vist kærlighed til det jødiske folk. Antisemitismen har haft 
et stærkt tag i kirken. Desværre er antisemitisme stadig et problem i dag. I en undersøgelse af 
antisemitismen i Europa fra 2019 svarede 9 ud af 10 jøder, at de oplevede, at antisemitismen var 
stigende. Derfor er der også i dag mange danske jøder, der ikke tør at gå med kippa eller andre 
jødiske symboler i offentligheden. 
I dag er det ofte urimelig kritik eller decideret had til staten Israel, som bliver overført til had mod 
alle jøder, uanset hvor de bor. Den langvarige konflikt om landet bliver taget med til Danmark eller 
andre steder. Eksempelvis vælger nogle at sammenligne jøder med nazisterne. 
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Det har i mindre grad end tidligere rod i kirken, men kirkens mørke historie med antisemitisme 
giver os som kristne et ansvar for nu i stedet at modvirke enhver antisemitisme. 

 
• Har I oplevet antisemitisme, fx i form af urimelig kritik af staten Israel? 
• Hvordan kan I i jeres menighed være med til at modvirke antisemitisme? 
• Hvordan kan vi være med til at skabe bedre forhold for, at jøder kan leve i Danmark 

uden at skjule deres jødiske identitet? 
 
 

Afrunding 
I løbet af de sidste tre gange har vi set, hvordan Israel har en særlig plads i Bibelen, som må lede 
os til at have et særligt forhold til det jødiske folk. Samtidig har vi nu set, hvordan kirken ikke har 
formået at vise kærlighed til Israel gennem sin historie. Tværtimod. Og vi har set, hvordan alt det 
må lede os til i dag at have en særlig kærlighed til Israel. Næste gang skal vi se på, hvordan 
kærligheden til Israel kan se ud i praksis. 
 

Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. Slut af med en bøn, hvor I 
bl.a. kan takke Gud for, at der bliver flere og flere messianske jøder, og bede om, at jøderne 
fortsat kan have en fremtid i Danmark og Europa, trods antisemitismen. 
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Kapitel 4: Israel – kærlighed i praksis 
 

Indledning 
 

Begynd med at snakke om, hvad der motiverer jer til at vise kærlighed til Israel. Bed derefter 
for jeres samling. 

 
 

Hoveddel 
 
Her i kapitel 4 bliver vi introduceret til fire forskellige måder at vise Israel kærlighed. 
 

Læs kapitel 4 højt sammen. Stop op undervejs, når I har læst om hver af de fire måder, og 
snak om, hvad jeres erfaring er med det. Snak også gerne om, hvordan I konkret kan vise 
Israel kærlighed på de her forskellige måder, både individuelt og i jeres menigheder. Få evt. 
inspiration i skemaet på side 43. Vær realistiske med hensyn til, hvad der kan lade sig gøre i 
jeres situation. 

 
Noget, der kan være med til at fastholde et fokus på Israel og en aktiv tjeneste for det jødiske folk, 
er at få undervisning i menigheden om Israels rolle i Bibelen. Det er selvfølgelig kun et ud af mange 
vigtige emner, men det kan være godt af og til at sætte fokus på det. 

 
• Fylder undervisning og forkyndelse med Israel i fokus for meget eller for lidt i jeres 

menighed? 
• Hvilke konkrete emner, der på den ene eller den anden måde omhandler Israel, ville I 

gerne have mere undervisning om? 
 

En af måderne, vi kan vise kærlighed til Israel på, er, som vi har læst, at bede for Israel. 
Det skal vi prøve nu, hvor vi skal holde et lille bedemøde. 
Hvis I har en måde at holde bedemøde på, der fungerer for jer, så føl jer fri til at gøre 
sådan, men et forslag kunne være at vælge en til at indlede bønnen. Efter 10 minutter, 
eller hvad der nu passer for jer, kan den samme eller en anden afslutte bønnen. Som 
afslutning kan I læse Salme 122 som en bøn for Israel. Indimellem er der stilhed, hvor 
man hver især kan bede. Man er velkommen til at bede højt eller stille for sig selv. 
Her er nogle forslag til, hvad I kan bede for: 

 
• Tak Gud for, at han holder sine løfter til Israel. 
• Tak Gud for, at han viser, hvem han er, gennem det, han gør med Israel i historien. 
• Bed om vækkelse i Israel og blandt jøder over hele verden. 

o Bed også gerne om vækkelse blandt de arabere, der bor i Israel. 
• Bed for den messiansk-jødiske bevægelse. 

o Bed om, at Gud må bevare dem i den forfølgelse de kan opleve fra deres 
jødiske naboer. 
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o Bed også om, at de må have frimodighed til at give evangeliet videre til deres 
landsmænd. 

o Bed for fællesskabet mellem messianske jøder og kristne arabere i Israel. 
• Bed om fred i Jerusalem. 

o Bed om, at den langvarige konflikt må finde en fredelig løsning efter Guds vilje. 
o Bed for Jerusalems, og resten af Israels, fattige. 
o Bed også gerne for Ordet og Israels sociale hjælpearbejde, Yad va Lev, som 

arbejder blandt Jerusalems fattige og udsatte borgere. 
o Bed for Israels fjender 

• Bed om, at flere i Danmark må fatte kærlighed til Israel 
o Bed for jeres egen menigheds forhold til Israel 

 
 

Afrunding 
 

Nu har vi snakket om, hvordan kærlighed til Israel kan se ud i praksis. Her til sidst kan I prøve 
at udfordre hinanden på at gøre et eller flere af de forslag, vi har snakket om, til virkelighed. 
Sæt gerne nogle konkrete mål, og snak med hinanden på et senere tidspunkt om, hvorvidt 
det er lykkedes eller ej. I skal ikke føle jer forpligtet til at give jer selv en udfordring, men 
konkrete mål kan være med til, at vi rent faktisk får gjort nogle af de ting, vi gerne vil.  
 

Dermed er vi blevet færdige med den anden DNA-bog, »Kærlighed til Israel«. I kan finde oplæg til 
både den forrige bog, »Tillid til Bibelen«, og den næste bog, »Forventning til Jesu genkomst«, på 
Ordet og Israels hjemmeside. 
 

Del her til sidst med hinanden, hvad I tager med fra jeres snak. 


