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Studieoplæg Del 3 – Mangfoldig 
Mission 
Af Christian Vestergård  

Intro 

I Israelsmissionens Unge (IU) anskuer vi Guds mission som mangfoldig. Det er ikke blot 
et spørgsmål om at sjælen skal frelses (hvad end det så betyder?), men ligesom 
mennesket befinder sig på mange arenaer og er en enorm kompleks størrelse, er Guds 
mission mangesidet og kan ikke puttes decideret på formel. Det kan opsummeres og 
lignende, men når det kommer til praksis kan Guds anvendte krælighed mod 
mennesket se ud på mange måder, og rette sig mod mange aspekter i det at være 
menneske.  

Spørgsmål til refleksion og samtale: Hvis du skulle opsummere det at være menneske på 2 
sætninger, hvordan ville de så lyde?  
 

Bøn (sagt stående i kor):  
Treenige Gud  
Lær os at høre, fremfor at blive hørt 
Velsign os med venlighed og tålmodighed  
Form dette fællesskab efter dit billede 
I Jesu navn 
 

Undgå øjenkontakt leg:  
Alle står meget tæt på hinanden i en rundkreds, hvor alle har armene på hinandens 
skuldre. Der tælles i fælleskab ned fra 3-2-1-NU, og på NU skal man kigge en anden i 
øjnene. Hvis man får øjenkontakt har man tabt og skal stille sig ud af rundskredsen. 
Man bliver ved til der er 1 el. 2 tilbage.  
(Man kunne sikkert se det som en oplagt metafor eller pointe om, at vi er forskellige og 
det er svært at komme i nær kontakt med hinanden, men mest af alt er det bare et 

sjovt afbræk 😊) 

 
Five marks of mission: 
I IU har vi ofte brugt modellen five marks of mission, særligt inden vi sender 
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missionpiloter1 til Israel. Modellen giver et hurtigt overblik og udtrykker hvor 
mangfoldighed Guds mission er, og hvordan den kan se ud: 

 

 
 
- Evangalisering: Den klassiske missionsform, her er der taler om kommunikationen til 
mennesker der ikke i forvejen vedkender sig Jesu’ gode nyheder.  
- Undervisning: Oplæring af nye kristne og udrustning af andre mennesker, der ønsker 
Jesus som Konge i sit liv. 
- Barmhjertighedsgerninger: Omsorg, støtte og hjælp for til den svage, nødlidende, 
fattige og lign. Man kunne også bruge betegnelsen diakoni. 
- Retfærdighedsgerninger: Tale imod og Bekæmpe al udnyttelse af den svage og anden 
uretfærdighed. Det kunne være jura, politik og demonstration. Man har også som forbruger et 
ansvar for at man ikke opretholder et uretfærdigt system, der fastholder andre i fattigdom 
eller slaveri.  
- Omsorg for skabelsen: Genoprettelse og forebyggelse af de ødelæggende kræfter der er spil 
mod jordens klima, dyreliv og miljø.  
 

 

 

 

1 Læs mere om Missionspiloter her: https://ung.israel.dk/rejs-ud/missionspiloter/ 
 

https://ung.israel.dk/rejs-ud/missionspiloter/
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Spørgsmål til refleksion og samtale: Med tanke på denne model, er der noget i Guds 
mangfoldige mission, som du specifikt har hjerte for? 
 
 

Samtale: 
På IU’s hjemmeside skriver vi følgende om Guds mangfoldige mission:  
- 
Jesus kom ikke til jorden for bare at frelse din sjæl – han kom for at frelse hele dig! Det betyder 
at vi, som kristne, heller ikke er kaldet kun til at forkynde evangeliet med ord, men også i 
handling. Der er mange facetter af mission. At kæmpe for de mindste i samfundet er mission. 
At kæmpe for klimaet og bæredygtighed er mission. At tage sig af sin syge mor eller nabo er 
mission. I virkeligheden kan hele dit liv som kristen være mission – uanset hvem du er og hvad 
du brænder for. Dit liv og din ”mission” kan ikke adskilles. 

Da Jesus sendte sine disciple ud, gjorde han det blandt andet med disse ord: ”som 
Faderen har sendt mig, sender jeg også jer”. Vi kan ikke frelse verden for synd, men vi 
kan være redskaber, der med vores liv bliver brugt af Gud til give ud af den nåde og 
den kærlighed han har vist os. 

Derfor ønsker vi i IU at sætte mission i hele dens mangfoldighed på dagsordenen. Både 
i vores eget liv og igennem vores fællesskaber i Danmark, men også igennem partnere i 
ind- og udland2. 
 
 - Idealspørgsmål: Hvis I nu havde uendelige ressourcer, hvad kunne så være en 
missional prioritering i jeres lokalområde lige nu? Fx Gadeevangalisation, plantning af 
træer, værested for hjemløse, søndagsskole, Alpha kursus, demonstration, eller noget 
andet? 

- Realistiske spørgsmål: Hvad gør du allerede nu eller er der noget du har en brand for 
at gøre eller gøre mere af?  

Hvis du har en brand for at engagere dig i Guds mission, så er du altid velkommen til 
at kontakte Israelsmissionens Unges sekretariat. De er altid klar til at hjælpe. Skriv til 
unge@israel.dk.  

 

 

 

 

 

 

2 https://ung.israel.dk/om-os/det-staar-vi-for/ 
 

https://ung.israel.dk/om-os/det-staar-vi-for/
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Afslutning: 
- Bibelvers: Johannes 20,19 ’Fred være med jer! Som Faderen 
har udsendt mig sender jeg også jer’ 
- Jesusbønnen – Man sætter sig godt til rette med ret ryg og hænderne i skødet. Der er 
stilhed, mens man finder ind i et roligt åndedræt. Når roen sænker sig bedes der 
indåndingen ”Jesus Kristus”. På udåndingen bedes der ”forbarm dig over mig”. 
Fortsættes i nogle minutter indtil lederen afbryder.  
- Lederen siger højt som afslutning: Her råder Jesu nåde, fred være med dig.  

 
 
 

 

 

 
 

 

Del 1 – Kristen i en mangfoldig tid 
Del 2 – Lad os søge skønheden 
Del 3 – Mangfoldig mission 


