
Møte i Israels venner i Betania 17.sept. 19. 
 
«Er Israelsengasjement bare for eldre mennesker»? 
 Spørsmålet ble brukt i annonseringen i Adressa, og Ingfrid stilte det samme spørsmål da hun 
åpnet møtet. 
 
Kveldens nye gjest var Roar Sørensen, leder i den nystarta organisasjonen, «Israel Next» 
(Israel til den nye generasjonen). Han bor i Mandal, men har vært 12 år i Sverige og 8 år i 
Israel, hvor han har bla studert ved universitetet i Jerusalem, så han skal være godt 
forberedt for sin nåværende oppgave.  
 
Den nye generasjonen var representert ved sangere fra One 80, ungdommene i Betania 
under sin leder Karin Eidhamar. De ledet oss i lovsang både på norsk og engelsk, og de ble 
godt mottatt av forsamlingen! One 80, betyr å snu rundt 180 grader, det er omvendelse! 
 
Ingfrid leste fra 1. Mos. 12. om når Gud kaller og velsigner Abraham, Hun fortalte litt fra eget 
liv om de tre K`er: Kjennskap, Kunnskap, Kjærlighet som er viktig i forhold til Israel. 
«Jeg vil velsigne den som velsigner deg. – I din ætt skal alle folkeslag velsignes!» 
Det var også valg i Israel denne dagen, og det ble tatt med i bønnen denne kvelden. 
 
Da Roar Sørensen fikk ordet, viste det seg at teksten hans allerede var lest, så han kunne 
starte rett på sin historietime: «Landet Gud valgte – striden om løfteslandet». 
Gjennom en flott powerpoint gikk han gjennom sine tre punkter,  
Landet – Folket – Oppgaven. 
 
Alle kristne har en relasjon til Israel, og folket er uløselig knyttet til Løfteslandet, selv om 
mange har forsøkt å rive dem bort: Bortføringen av de 10 stammene,  Antiokus Epifanes, 
Keiser Hadrian, Erstatningsteologien, Islam, Korsfarerne, (landet kun for pilegrimer) ca 1900 
forslag om en jødisk stat i Uganda, Osloavtalen med forslag om to stater (70% av de bibelske 
stedene ligger på Vestbredden, det var også her Abraham fikk se utover Løfteslandet) . 
Arabisk uttalelse fra 2019: «Det er ingen jødisk historie å finne her!» 
 
Israel er Guds utvalgte folk selv om det ikke er perfekt. Gud valgte å bruke folket for at 
verden skal bli frelst. ALT HAR MED JESUS Å GJØRE! 
 
Det var 50-60 israelsvenner som fikk en engasjerende historietime, vi tror det var aktuelt 
både for ung og gammel! 
Som vanlig avslutta vi med prat over kaffekoppen! 
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