
ISRAELS VENNER GRIMSTAD 
 

Møte med Gordon Tobiassen, Betania tirsdag 22. jan kl 19.00.  

Svend Erik Udjus med venner synger. 

 

Møtet ble innledet med sang (Svend Erik m. venner - Vidar Søyland, Geir Føreid, 

Arvid Vold),  

 
 

leder Ingfrid Berges velkomst og bønn for møtet. Gordon Tobiassen, engasjert og 

meget oppdatert, fikk tilhørerne til å glemme tid og sted.  

 
 

 

Han innledet om de meget godt besøkte Israel-møtene på Karmøy, om sin 

fulltidsjobb for «Ordet og Israel», om at folk alltid var glade for besøkene hans 



(noen når han kom, noen når han dro) før han stilte spørsmålet «Hva gjør Israel så 

spesiell?»). Bibelen er en jødisk bok, deler av den har eksistert i nærmere 4000 år. 

For 70 år siden Israel ble gjenopprettet. Her viste han til mandeltreet – som 

blomstrer på denne tiden i Israel – som bilde på oppstandelse. Jes 46,9. Jerusalem 

er fortsatt Guds øyensten (Sak 2,12). Israel har aldri vært presset slik som nå - men 

«Han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter» (Sal. 121). Og aldri har så mange 

jøder og arabere kommet til tro på Jesus.  

 

Gordon viste til at Matteus-evangeliet er fjellets, Markus evangelium sjøens, Lukas 

historiens, og Johannes vandringens evangelium. At granateplet i snitt har 613 

kjerner – like mange som jødedommens 613 bud. At Israel har 22 diktaturer rundt 

seg. At det hvert femte minutt drepes én kristen i Midtøsten. At Sal 83 som nevner 

Israels fiender, folk og nasjoner, med navn, alle er muslimske land. 

  

For å markere Israels 70-årsdag, sang jøder over hele verden Hatikvah den 

19.04.2018. Samtidig hadde Iran raketter klare for å ramme Jerusalem, Tel Aviv og 

Haifa – men Iran ble selv rammet av et svært kraftig og merkelig jordskjelv med 

enorme støvskyer som resultat (se https://www.youtube.com/watch?v=GVC4Pp-SYOU). 

Nei, «Se, Han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.»  

 

Møtet ble avsluttet igjen med flott sang av Svend Erik m. venner – og hyggelig 

kaffesamvær. Mellom 80 og 100 personer hadde funnet veien til Betania denne 

kvelden – og en god kollekt kunne gis til « 

Ordet og Israel.»    
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