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return2sender – Evangeliet tilbake til utgangspunktet! 

 
”Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk.”  

 
 

return2sender er et nettverk av unge mennesker som på ulikt vis 

har blitt engasjert for å bringe evangeliet tilbake til det jødiske folk.  
 

 
Saken 

Jesus var jøde. Hans første disipler var jøder. De første som delte 
budskapet om Jesus med andre folkeslag var jøder. return2sender 

ønsker at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte 
seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels 

Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Det er i dag svært få 
jøder som tror at Jesus er Messias. Dette er return2senders fremste 

utfordring. 
 

Utgangspunktet 
Vårt navn, return2sender, har en dobbel betydning: Vi vil gi 

evangeliet tilbake til utgangspunktet, samtidig som vi er bevisst på 

at vårt engasjement starter hos Han som sender oss. Igjen og igjen 
må vi søke tilbake til Jesus. Han viser oss veien vi skal gå. 

 
Virksomheten 

Vi lengter etter å se det jødiske folk frelst. For å oppnå det vil vi 
bevisstgjøre, utruste og se norske ungdommer og unge voksne 

engasjert i misjonsoppdraget for det jødiske folk. Vi vil gjøre denne 
målgruppen bevisst på deres egenverdi og hvem de er i Jesus. Ikke 

minst ønsker vi at det skal være en lav terskel for å identifisere seg 
med return2sender og engasjere seg for vår sak. 

 
Håpet 

Med blikket festet på Guds løfter for fremtiden, får vi mot og kraft til 
å stå sammen i Guds oppdrag her og nå – med evangeliet tilbake til 

utgangspunktet for å vinne så mange som mulig for Jesus Kristus. 

 
 

Grunnlaget for vårt arbeid er følgende tre pilarer: 



  
Misjon 

Misjon blant jøder og misjon blant folkeslagene henger 
sammen. Vi utfører bare halve misjonsoppdraget om vi bare 

forkynner evangeliet for folkeslagene og glemmer det 
jødiske folk. Det nye testamentet lærer oss å forkynne for 

”jøde først, så greker” (Rom 1:16). Gjennom å ta del i 
misjonsoppdraget overfor det jødiske folk, bringer vi 

evangeliet tilbake til utgangspunktet. Vi ønsker å være med 

på Guds aksjon for å få også de opprinnelige grenene 
tilbake på treet (Rom 11:23f). Løftene om at hele det 

jødiske folk en dag skal bli frelst preger vårt arbeid og er det 
vi lengter etter (Rom 11:25f). Derfor vil vi med ydmykhet 

og respekt fortelle i ord og handling om deres Messias. 
 

Røtter 
Troens røtter gir styrke. Å oppdage samtiden og kulturen 

som Jesus var en del av åpner for mange rike perspektiver 
i kristenlivet. Gjennom å forstå hvem og hva det jødiske 

folket er og har vært, får vi en dypere forståelse av 
Bibelens verden. Og med en dypere forståelse av Bibelens 

verden får vi et rikere møte med tekstene selv. Vår Bibel 
kom fra jødene og vi står i takknemlighetsgjeld til dem. 

Ikke bare det, vi ser at vi er en del av en utrolig historie, 

Guds historie. Helt fra skapelsen av har Gud vist sin 
miskunn. Vist at Hans hånd aldri er for kort til å frelse. Vi 

vil fortelle historien, og minne hverandre om hvilke solide 
røtter troen vår springer ut ifra. Når vi vet hvor vi kommer 

fra, vet vi hvem vi er og det er enklere å vite hvor vi skal 
gå.  

 
Enhet 

I troen på Jesus er vi ett. Vi er ett folk som er kjent og 
elsket av Gud og forsont med Han gjennom Jesus. Vår 

identitet som Guds folk deler vi med alle Jesus-troende i 
vår verden. Det er Jesu bønn og lengsel at Hans folk skal 

være ett (Joh 17). Vår identitet i Kristus stikker dypere enn 
vår nasjonalitet. Derfor arbeider vi for at Jesus-troende 

jøder og palestinske kristne i Midtøsten kan møtes på tvers 

av etniske, politiske og kulturelle skillelinjer. Vår hjertesak 
forener oss i return2sender, på tross av våre ulike 

erfaringer og teologiske forskjeller. I et mangfoldig 
landskap av kristne miljø, har vi et fokus og engasjement 

som forener og samler. 
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