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Dom

Fæld derfor ikke dom før tiden, 
før Herren kommer!
Han skal bringe for lyset, 
hvad der er skjult i mørket, 
og åbenbare, hvad hjerterne vil.
(1 Kor 4,5)



Dom

 Den store hvide trone. Alle skal stå 
foran tronen.
Åb 20,11-15 (1146)

 Jesu løfte: »Den, der hører mit ord og 
tror ham, som har sendt mig, har evigt 
liv og kommer ikke for dommen, men 
er gået over fra døden til livet« 
(Joh 5,24).
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Dom

Matt 13,24-30 og 36-43 (874)

Marken er verden

Den gode sæd Ukrudtet

Rigets børn Den Ondes børn

Sået af Menneskesønnen Sået af Djævelen

Høsten er verdens ende

Høstfolkene er engle

Ender i deres faders rige Ender i ilden

De skal skinne som sole Gråd og tænderskæren



Dom

»Lad blot begge dele gro side 
om side til høsten.«



Dom

1 Joh 4,14-17 (1125)

… vi har fri-
modighed 
på dommens 
dag.



Opstandelse

Fil 3,20-21:

Vort fornedrede legeme 
får skikkelse som hans 
herliggjorte legeme



Skaberværkets 
opstandelse

 Vi tror på kødets 
opstandelse.

 Men hvor skal vi 
sætte vores fødder?

 Flere stikord beskriver, hvad der sker, 
når Jesus kommer igen.



Den nye jord

Luk 21,28:

 … ret jeg op og løft jeres hoved, 
for jeres forløsning nærmer sig



Den nye jord

Matt 19,28:

 Ved verdens genfødelse, 
når Menneskesønnen tager 
sæde på sin herligheds trone …



Den nye jord

ApG 3,21:

 …han skal bo i himlen, 
indtil de tider kommer, 
da alt det genoprettes, 
som Gud fra fordums tid 
har forkyndt



Den nye jord

Rom 8,21:

 … skabningen selv vil blive 
befriet fra trældommen
under forgængeligheden 
og nå til den frihed, som Guds 
børn får i herligheden.



Den nye jord

 forløsning

 verdens genfødelse 

 genoprettelse

 befriet fra trældommen

 frihed i herligheden

Åb 21,5:

»Se jeg gør alting nyt.«



Den nye jord

Åb 21,1-3 (1146)

 Jeg så en ny himmel og en ny jord ...

 Nu er Guds bolig hos menneskene ...

 Han vil tørre hver tåre af deres øjne ...

 Se, jeg gør alting nyt!



- - når verden er blevet Guds rige til sidst

- genkomst.dk
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