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Formandsberetning 2019, Brødremenighedens Danske Mission
Mission er vores kald
Vi lever i en udfordrende tid for Brødrekirken og for vores globale mission. Der er nu flere brødre og
søstre i den Verdensomspændende Brødrekirke i dag end nogensinde før. Medlemmer af Brødrekirken
priser Gud og læser Skriften på dusinvis af sprog rundt om på kloden, og Brødrekirken er mere kulturelt
mangfoldig end nogensinde før. Væksten, den geografiske udstrækning, og diversiteten betyder at
Brødremenighedsmedlemmer også står over for betydelige udfordringer i vores globaliserede økonomi.
Der er en stadig voksende forskel mellem rig og fattig udover verden. Borgerkrige og andre konflikter er
ødelæggende i mange lande, og som resultat er millioner af mennesker statsløse flygtninge. Utallige
mennesker lever marginaliseret i samfundet og de lider under fattigdom, sult, misbrug og fortvivlelse.
Ødelæggelse af naturen vokser i stedet for at blive mindre og klimaændringer truer nu over en milliard
menneskers velfærd.
Det kan være fristende at trække sig fra udfordringerne, men mission har været Brødrekirkens hjertesag
siden dens fornyelse i Herrnhut i 1727. Brødrene blev kaldet til at gå til de foragtede, de fornægtede og
bange mennesker i verdens udkanter, for at dele deres liv ved at vise dem Kristi kærlighed. ”I, som før ikke
var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.” (1.
Pet. 2,10). Brødremenighedens medlemmer holder stadigvæk fast i troen på, at intet menneske er
Gudsforladt.; alle mennesker er skabt i Guds billede. Alle folk er vore brødre og søstre, fordi vi deler den
samme Gudbilledlighed. Vores mission kan være når som helst og hvor som helst Gud kalder os til at gå og
tjene.
Sådan står der i det missionsdokument, som vi lavede og som blev vedtaget af Den
Verdensomspændende Brødrekirkes Missionskonference i Cape Town i november 2017. Dokumentet
hedder ”Unity Mission Agreement, Moravian Church in a time of Globalization”. – Altså ”Den
verdensomspændende Brødrekirkes Missionsaftale. Brødrekirkens Mission i en globaliseret tid”. Læg
mærke til, at det er en Mission Agreement, en Missionsaftale i modsætning til det oftere benyttede ord
Mission Statement, som betyder en missionserklæring eller en missionsudtalelse. Vi var enige om, at vi
ikke gider erklæringer, men hvis vi mener noget med mission, må vi indgå i en aftale, som vi må anse
for bindende. I BDM kommer vi heller ikke med nogen missionserklæring, eller på nudansk Mission
Statement. Det overlader vi til erhvervslivet, til bolsche-fabrikkerne, vvs-firmaerne, ngo-erne, de
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offentlige institutioner, alle de forskellige, der vil fortælle omverden, hvad deres mission i livet er, men
på en ikke forpligtende måde; det er jo bare erklæringer.
Hvad der er vigtigt, når vi er i mission, i Guds Mission er, at vi er med på, at vi er aftale partnere. Det
kan måske lyde stort, alt, alt for stort, hvis vi siger, at vi er Guds partnere i Mission. Men sagen er, med
Unity Mission Agreements ord:
Deltagelse i Guds Mission til verden.
Missionen tilhører Gud. Vi bliver Guds medarbejdere og Kristi tjenere i mission. Det giver os selvtillid trods
vore egne fald og fejl. Kristus giver os styrke og mod til at så kærlighedens sæd, selv om vi ikke altid er i
stand til at høste frugten.
Missionærer er ikke kun dem, der fysisk er sendt til at nå andre i andre lande og kulturer. Hvor end vi er,
med vore forskellige gaver, kan vi blive involveret i Kristi mission. Dem, der støtter missionen gennem
deres forbøn, deres økonomiske og andre gaver og deres medfølelse er lige så meget dele af Guds Mission.
Dem, der lever et liv i lydighed og refleksion, i respekt for Guds skabning og i næstekærlighed, er deltagere
i missionen. Vi anerkender, at de mennesker, der lever i den globaliserede verdens udkanter har der
unikke bidrag til Kristi mission. Vores Brødremenighedsmission diskriminerer ikke mod mennesker. Vores
mission er for alle mennesker, kvinder og mænd, børn, unge og voksne i ethvert land. Vores mission
udføres af alle slags mennesker. Det er en del af vores mission at fremme ethvert menneskes værdighed og
værdi. Nogle gange er vi kaldet til at være en kontrast til samfundet for at vise, hvad Guds Rige kunne
være på jorden.
Så langt Unitetets Missionsaftale. Den taler tydeligt om, hvor omfattende missionen er og om hvor
altomfattende Guds kærlighed til mennesker er. Når dokumentet taler om Brødrekirkens medlemmer
så er det at forstå, at enhver, der er engageret i Brødremenighedens mission er omfattet.
Jeg kommer i år ikke så meget ind på det konkrete arbejde i BDM i detaljer, det vil mere fremgå af
Generalsekretærens beretning. Snarere er denne her beretning et forsøg på at pege på nogle af de
opgaver og udfordringer, som vi som kristne mennesker har, og som mange af os i høj grad lever ud
gennem et engagement i Brødremenighedens Danske Mission.
Vi kender alle Mattæus-evangeliets missionsbefaling eller dåbsbefaling: Jesus siger: ”Der er givet mig
al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til disciple, ved at døbe dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og ved at lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”(Sigfred Pedersens tekstnære oversættelse). Det er
altså vigtigt, at vi holder fast i, at det er befalingen. Og så er det derefter vigtigt at forstå befalingen.
Denne befaling er en befaling om at gå. Gå hen og gør alle folkeslagene til disciple. Har I nogensinde
tænkt på, at der står ”gå hen”. Direkte oversat fra græsk: Gå hen og discipelgør alle folk etniske grupper. Underforstået, men ikke udtrykt i teksten,gør dem til Jesu disciple. Hvordan
sker det? Jo, som teksten her tydeliggør det: Vi gør dem til disciple ved at døbe dem, og ved at lære
dem at holde alt, hvad Jesus har befalet. Med andre ord, ”gå hen” indbefatter at gå ud, men det
indbefatter også at gå hen, for eksempel til min nabo. Mission er noget vi lever, mission er vores
eksistens. Mange har glemt opgaven, vi har fået fra begyndelsen, altså fra skabelsen. ”Gud sagde: Lad
os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os”. (1. Mos. 1.26). Lad os skabe mennesker i vort
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billede. Vi er mennesker på jorden for at repræsentere Gud. Hvis noget går galt på jorden, i verden,
skal vi stå til regnskab for Gud. Menneskeheden skal stå til regnskab.
Mission er at gå hen, det vil sige, at uanset hvor du er, skal du tjene, du skal formidle Guds kærlighed.
Uanset, hvor du går som person, lever du i mission. Se det kunne jo godt forstås som en mavepuster til
det, vi kalder ydre mission, international mission, tværkulturel mission. Det er det ikke!
Mission er at gå ud og gå hen.
Mission er ikke kun en aktivitet, men noget vi lever, det er et liv.
Alle skal kaldes til at discipelgøres, og det gøres altså ved at døbe og at oplære.
Missionens grundlag er, at Kristus den opstandne er givet al magt, ligesom i ”al”.
Alle kristne kan være og skal være engageret i mission, uden skelen til, hvor de er. Det er
nemlig omvendt, mission sker, hvor du er, ikke: Du er, hvor missionen sker.
- Nogle kristne kaldes til at drage langt væk, men det har altid været en minoritet.
Skal vi være lidt tekst-pedantiske med missionsbefalingen, så er det påfaldende, at befalingen ikke går
på, at de og altså vi, skal forkynde evangeliet. Denne forkyndelse er selvfølgelig forudsat. Dybest set
skulle det ikke være nødvendigt at befale forkyndelsen, for den kommer af at have set Jesus. De første
kristne havde ikke behov for en befaling om, at nu skulle de sandelig huske at fortælle om Jesu
opstandelse. De gjorde det spontant. Det gør vi vel også, eller hvad. Selve befalingen,
missionsbefalingen sigter på at opbygge menigheden, nemlig at det handler om at gøre Jesu himmelske
fars vilje. Når jeg nævner det her, så er det altså ikke for at tale forkyndelsen ned. Forkyndelsen af
evangeliet sker ved ord og uden ord. Men forkyndelsen er en spontan handling, en spontan og
uimodståelig refleks, der kommer af at have set den opstandne Jesus Kristus som Guds Søn, frelser.
-

Sætter vi det ind i den ramme, som vi er sammen om i dag, nemlig Brødremenighedens Danske
Mission, så kan vi formulere vores opgave som deltagelse i Guds Mission, i Kristi Mission, som indsats i
discipelgørelsen. Og der er faktisk en bibelsk fundering for den måde, mission foregår på:
Vi siger tit, at vores opgave som missionsselskab og missionærer er ændret i forhold til tidligere tider.
Færre missionærer rejser ud. Når vi rejser ud, ja så er forkyndelsen af evangeliet tit sket. Det sker i
Tanzania via tanzanianere, i Congo via congolesere, i Albanien via albanere. Vi er så medarbejdere i
discipelgørelsen, ved at døbe, det gør de lokale dog langt det meste af. Lære dem at holde alt det, Jesus
har befalet. Det er vores medarbejde. Det er vores kaldelse. Det begynder med, at vi ved Guds hjælp
lever missionen, hvor vi er, enten vi er hjemme eller langt væk. Det fortsætter med, at vi lever med i
discipelgørelsen. Resultatet kan være, som det nævnes i Den verdensomspændende Brødrekirkes
missionsaftale: Hvor end vi er, med vore forskellige gaver, kan vi blive involveret i Kristi mission. Således
opmuntrede er det tid til at sige tak.
Tak til medarbejdere
-

-

Der skal lyde en stor tak til alle givere, som støtter BDM. Tak til jer, der er faste givere, og tak
også til jer, der giver en gang imellem. Tak om I også overvejer at lade gaverne stige i den
kommende tid.
Jeg vil gerne sige tak til vore missionærer Knud Elmo Knudsen, Steen Møllgaard Andersen,
Marjo ten Kate og Bert Muizebelt og sidst, men ikke mindst til Janice og Mads Refshauge samt
til alle vore dygtige volontører, der i det forløbne år har løst utallige opgaver i Tanzania og
Congo.
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-

-

-

-

-

En stor tak til alle medarbejdere, der er involveret som frivillige i genbrugsbutikkerne, det er
en vigtig hjælp til BDM's økonomi, at en stor flok mennesker arbejder i de forskellige
genbrugsbutikker.
Vi siger farvel til Kirsten Troelsen som bestyrelsesmedlem. Kirsten rejste første gang, i øvrigt
sammen med Ellen og mig til London i august 1981 og videre til Tanzania i januar 1982.
Kirsten var missionær i første omgang i 8 år i Tabora og senere sammen med Bent i 5 år i
Sikonge. Siden 2006 har Kirsten været medlem af BDM’s bestyrelse. Tak Kirsten for et levende
engagement i BDM i 38 år. Vi glæder os til dit fortsatte engagement i BDM i andre tjenester.
Vi har sagt farvel til Sten Nielsen, der arbejdede som Indsamlings- og fundraising sekretær. Tak
for en fornem indsats og Guds velsignelse over fremtiden. Vi siger tak til Birthe og Kaj Bruun,
som i mange år har været engageret i BDM, først i to omgange 6 år som missionærer i Kigoma
og senere fra 2006 som volontører til evangeliserende arbejde i Kigoma-området, Burundi og
Rwanda. Vi siger tak og Guds velsignelse. Vi siger også farvel til Marianne Korsholm, der har
været volontør for år tilbage, og som i flere år har arbejdet som mødekoordinator.
Vi siger velkommen til vores nye Indsamlings og Kommunikationssekretær Martin Højgaard
Jensen og tak for at du er gået fint i gang med opgaverne. Tak til vore medarbejdere på
kontoret, nemlig regnskabsfører Morten Olesen og generalsekretær Jens Peter Rejkjær. Vi siger
også tak til vore ungdomssekretærer Tine Elmelund og Christina Vejen Knudsen. Tak til
Stjernemedarbejder Erik Baun. Vi ser med tilfredshed på, at vi kom ud af 2018 med et
økonomisk overskud.
Endelig vil jeg gerne sige tak til alle bestyrelseskolleger, som trofast og engageret tager ansvar i
bestyrelsesarbejdet i BDM.

Tak fordi I lyttede.
Jørgen Bøytler
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