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Løft jeres hoved

Men når disse 
ting begynder 
at ske, så ret 
jer op og løft 
jeres hoved, 
for jeres 
forløsning 
nærmer sig.

Luk 21,28



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

◼ Men når disse ting begynder at ske, 

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

Luk 21,28



Nøgleord

◼ 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



Nøgleord

◼ ... 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.

2 Pet 3,9-13



Nøgleord

◼ befriet fra trældommen

◼ frihed i herligheden

◼ forløsning

◼ verdens genfødelse 

◼ genoprettelse

◼ nye himle og en ny jord

Se jeg gør alting nyt
Åb 21,5



Opstandelse

Luk 24,36-43 
(956)



Opstandelse

Luk 24,36-43 
(956)

◼ »Føl på mig!«

◼ Jesus opstod med kød og knogler.

◼ Han spiste fisk. Han levede sammen 
med dem indtil himmelfarten.

◼ Hans legeme var det, han havde haft 
fra undfangelsen, men herliggjort.



Opstandelse

Fil 3,20-21:

Vort fornedrede legeme 
får skikkelse som hans 
herliggjorte legeme



1 Joh 4,14-17 (1125)

Hvor-
dan kan vi
glæde os til
dommedag?



Dommen

1 Joh 4,14-17 (1125)

… vi har 
frimodighed 
på dommens 
dag.
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De sidste tider

Luk 21,25-33 (951)

Jesu store profeti om 
de sidste tider

Menneskesønnen 
kommer

Løft jeres hoved

Se på figentræet

I skønner af jer selv

Vær årvågne



Matt 24: Tegnene 

◼ Krig

◼ I skal høre krigslarm og rygter om krig. 

◼ Moralsk forfald

◼ Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal 
kærligheden blive kold hos de fleste. 

◼ Naturtegn

◼ ... og sted efter sted skal der komme 
hungersnød og jordskælv. 



Matt 24: Tegnene 

◼ Antikrist - vranglære - trængsel

◼ ... for der skal fremstå falske kristus'er og 
falske profeter, og de skal gøre store tegn 
og undere for om muligt at føre selv de 
udvalgte vild 

◼ Verdensmissionen

◼ Og dette evangelium om Riget skal 
prædikes i hele verden som vidnesbyrd for 
alle folkeslag, og så skal enden komme.



Matt 24: Tegnene 

◼ Israel (fra Luk 21)

◼ De skal falde for skarpe sværd og blive ført 
bort til alle hedningefolk som fanger, og 
Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, 
indtil hedningernes tider er til ende. 

◼ Menneskesønnen kommer

◼ For som lynet kommer fra øst og lyser helt 
om i vest, sådan skal også Menneske-
sønnens komme være. 



Matt 24: Tegnene 

◼ Krig

◼ Moralsk forfald

◼ Naturtegn

◼ Antikrist (vranglære - trængsel)

◼ Verdensmissionen

◼ Israel



Matt 24: Tegnene 

◼ Krig

◼ Moralsk forfald

◼ Naturtegn

◼ Antikrist (vranglære - trængsel)

◼ Verdensmissionen

◼ Israel



Kaj Munks sommermorgen

◼ For en 15-16 år siden stod jeg 

en perlende sommer-morgen i 

min have, aldeles fortabt i 

livets dejlighed. Da hørte jeg 

på en gang en underlig tone i 

luften, og jeg tænkte: Det 

skulle dog vel aldrig være 

Herren, der kommer igen?



Kaj Munks sommermorgen

Det viste sig nu senere, at 

redningsbåden ved havet 

holdt øvelse, og det var en 

raket, der var fyret af. Men 

jeg hverken lo af mig selv 

eller skammede mig.



Kaj Munks sommermorgen

Jeg havde fået noget at 

vide om mig selv, jeg var 

glad for.

Og aldrig vil jeg glemme 

den følelse af lykke, der 

greb mig ved muligheden 

for, at det kunne være ham 

selv.



- - når verden er blevet Guds rige til sidst

- genkomst.dk

Den nye jord
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