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Opstandelse

Luk 24,38: Men han sagde til dem: »Hvorfor er I 
rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på 
mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se;

en ånd har ikke kød
og knogler, som I 
ser, jeg har.«



Opstandelse

Fil 3,21: Vort fornedrede 
legeme får skikkelse

som hans
herliggjorte 
legeme



Skaberværket

◼ Vi tror på kødets 
opstandelse.

◼ Men hvor skal 
vi sætte vores 
fødder?



Skabelsen

◼ Alt var godt



Syndefaldet

◼ Trældom
under
forgængelig-
heden



Frihed i herligheden

Rom 8,18-23: (1028)

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



Nøgleord om evigheden

◼ Men når disse ting begynder at ske, 

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

Luk 21,28



Nøgleord om evigheden

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

Matt 19,28



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

ApG 3,21

Nøgleord om evigheden



Jordens undergang

2 Pet 3,9-13 (1121):

◼ ... mens I venter på, ja, fremskynder 
Guds dags komme, da himlene skal gå 
op i luer og elementerne komme i brand 
og smelte. Men efter hans løfte venter 
vi nye himle og en ny jord, hvor 
retfærdighed bor.



Han som sidder på tronen

Åb 21,5:

Se,
jeg gør

alting nyt!



Det nye Jerusalem

Åb 21,1-7 (1146):

◼ Og jeg så en ny himmel og en ny 
jord. For den første himmel og den 
første jord forsvandt, og havet findes 
ikke mere.



Det nye Jerusalem

Åb 21,2:

◼ Og den hellige by, det ny Jerusalem, så 
jeg komme ned fra himlen fra Gud, 
rede som en brud, der er smykket for 
sin brudgom.



Det nye Jerusalem

Åb 21,3:

◼ Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: 
Nu er Guds bolig hos menneskene, 
han vil bo hos dem, og de skal være 
hans folk, og Gud vil selv være hos 
dem.



En bolig til dig

◼ Hvad så med Jesus ord:
"I min faders hus er der mange 
boliger; hvis ikke, ville jeg så have 
sagt, at jeg går bort for at gøre en 
plads rede for jer?" (Joh 14,2)

◼ Din bolig er i Det ny Jerusalem!



Åb 21,9-21 (1146)

Det ny Jerusalem

Englen en sagde til 
mig: »Kom, jeg vil 
vise dig bruden, 
Lammets hustru.«

Og englen førte 
mig i Ånden op på et 
stort, højt bjerg og 
viste mig den hellige 
by, Jerusalem, der 
kom ned fra himlen, 
fra Gud ...



Det nye Jerusalem



Det nye Jerusalem



Det nye Jerusalem
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Det nye Jerusalem

- er en sammensmeltning af:

◼ bruden = menigheden

◼ den treenige Gud

◼ ny himmel og ny jord

= Paradis



... og al naturen genfødt er

og ingen skygger falder mer.

Og alt, hvad skønt mit øje så,

ny glans og glød vi få.



Men skønnest er det dog at se

Guds underfulde lam

med mærkerne fra korsets træ

og sejrens glans om ham.



- - når verden er blevet Guds rige til sidst

- genkomst.dk

Den ny Jerusalem



Det ny Jerusalem 
beskrives som noget 
herligt og stort 
- altså noget, 
vi kan glæde os til.

Hvilken plads har det i 
dine forventninger og 
planer for fremtiden?

Til samtale

- genkomst.dk


