
Opstandelse
med kød og

knogler

Luk 24



Påske-
morgen

Luk 24

(995)

 vers 1: Hvad er underligt?

Salverne!



Forudsigelserne
 Matt 16,21 (878)

◼ Han skulle … slås ihjel 
og opstå på den tredje dag.

 Matt 17,22-23 (879)

◼ "… de skal lå ham ihjel 
og han skal opstå på den tredje dag."

 Matt 27,62-66 (894)

◼ Han sagde: "Efter tre dage opstår jeg."

◼ Befal derfor, at graven skal bevogtes ...



Påske-
morgen

Luk 24

 vers 5-8: ... så huskede de hans ord!



Vidnerne
Vers 9-12:

 Apostlene oplevede det som løs snak

 De troede ikke kvinderne



Vidnerne

Vers 12

 Men Peter (og Johannes) løb ud til graven.



På vejen til Emmaus
Vers 13-19

 Deres øjne holdtes til

 ... ellers havde de
genkendt ham

 De var bedrøvede



På vejen til Emmaus
Vers 19-24

◼ Påskeevangeliet

Vers 25-27

◼ I uforstandige

◼ ... så tungnemme til at tro

◼ Troen på opstandelsen er ikke uforstandig, 
men det er disciplene.

◼ Evangeliet om opstandelsen ligger uden for 
vores forestillingsevne.



Skriften åbnes
 Hvorfor bibeltime i 

stedet for bare at 
sige: "Det er mig!”

 Luk 16,19-31 (944)

Hvis ikke de hører 
Moses og profeterne, 
vil de helle ikke lade sig overbevise, selv 
om en står op fra de døde.

 Skriften taler stærkere end tegn.



Vidner
Vers 33-35

Herren er virkelig opstået, 
og han er set af Simon!

 Kvinderne

 Maria

 Emmausvandrerne

 Peter (Simon) og Johannes



Flere vidner
 Mens de talte om dette, 

stod han midt iblandt dem.



Flere vidner
 Mens de talte om 

dette, stod han 
midt iblandt dem.

Vers 36-43



De blev forfærdede
 De blev bange og forfærdede og troede, 

det var en ånd, de så.

 Se på mine hænder og fødder, det er mig.



Det er mig
 Føl på mig og se; 

en ånd har ikke
kød og knogler ...

 Han spiste stegt 
fisk, mens de så
på det.

 I 40 dage levede 
han sammen med
dem.



Som han opstod ...
Fil 3,20-21 (1076)

Vort fornedrede 
legeme 

får skikkelse som
hans herliggjorte

legeme



Som han opstod ...
Fil 3,20-21 (1076)

Vort fornedrede 
legeme

får skikkelse som
hans herliggjorte

legeme



Som han opstod ...
Fil 3,20-21 (1076)

Vort fornedrede 
legeme

får skikkelse som
hans herliggjorte

legeme



Missionen

Vers 44-53

 og i hans navn skal der 

prædikes omvendelse til 

syndernes forladelse for 

alle folkeslag ...


