
Det nye Jerusalem
- om ny himmel og ny jord
Formået med 
dommedag er at rense 
skaberværket, så det 
bliver nyt

Af Jørgen Hedager Nielsen
Bibelstudie

Når der er så meget ondt i verden, kan der 
ikke være en kærlig Gud. I hvert fald ikke 
en Gud, der både er almægtig og kærlig. 
Sådan lyder påstanden fra en del af dem, 
der kalder sig ateister. Nogle siger det med 
triumf, andre med stor smerte.
 Bibelens påstand er, at Gud både kan og 
vil gøre noget ved ondskaben og menings-
løsheden i verden. Det har været hans plan 
lige fra den dag, hvor mennesket ved sin 
ulydighed satte en stopper for paradis på 
jorden.
 En dag renser Gud sit skaberværk for 
alt det, der er imod hans vilje. Han genfø-
der, genopretter og forløser sit skaberværk. 
Han gør det nyt.
 Hele formålet med det, som populært 
kaldes dommedag, er at befri skabervær-
ket for det onde, men mennesket er jo også 
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Genkomst og genoprettelse - 6

Den evige fremtid
Læs de følgende fire 
bibelsteder og find de 
udtryk, som alle handler om, 

hvad der sker efter Jesu genkomst:
n verdensgenfødelse, forløsning, 

genoprettelse, ny himmel og ny 
jord.

n Matt 19,28 / Luk 21,25-28 / ApG 
3,17-21 / 2 Pet 3,13

n Overvej hvilket billede 
de fire ord og deres 
sammenhæng tegner af 
den evige fremtid.

Mange kunstnere har følt sig ud-
fordret af Bibelens beretninger om 
Jesu genkomst, og resultaterne er 
mangfoldige.
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Skaberværkets 
opstandelse
Læs Luk 24,39-
43. Vi tror på 

kødets og knoglernes 
opstandelse.

Læs 2 Pet 3,11-13 om den 
gamle og den nye jord.

n Overvej 
forholdet 
mellem 
din egen 
opstandelse 

og skaberværkets 
»opstandelse«. Jesus viser den tvivlende Thomas, 

at opstandelsen er legemlig.
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Det nye Jerusalem
- om ny himmel og ny jord
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Lammets bryllup
Johannes’ Åbenbaring rummer 
profetier og syner. Teksterne 
skal tolkes med varsomhed, 

men de er også rige på indhold og 
evangelium. De er fyldt med symboler, 
antydninger og hentydninger til Det 
Gamle Testamente. Og de er givet, for 

at hjælpe og glæde os. »Salig er den, som 
læser op, og de, som hører ...« (Åb 1,3).
 Åbenbaringen taler om menigheden som 
bruden og Kristus som brudgommen. Han 
er det offerlam, som ved sin død har frelst os. 
Efter dommen bliver menigheden, bruden, 
forenet med Kristus ved Lammets bryllup.

Anders Færevågs omslag til musicalen »Det Gode Land« viser hans forestilling af den evige herlighed.

n Læs Åb 21,1-4. Hvad siges 
der her om bruden og 
brudgommen?
n Hvad siges der om Guds bolig 
og om menneskers bolig?

n Hvilket billede tegner disse fire vers af 
de frelstes fremtid?

ondt. Derfor har Gud lagt en frelsesplan, 
så flest muligt kan blive reddet. Og han 
har allerede gennemført en stor del af den. 
Højdepunktet var, da Jesus blev undfanget 
ved Helligånden, født af Jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilaus osv.

En bolig til hver
Det vakte en del bestyrtelse, da en norsk 
biskop for nogle årtier siden i et interview 
hævdede, at de frelste ikke skal tilbringe 
evigheden i himlen. Journalisten blev så 
overrasket, at han i første omgang ikke helt 
fik fat i, hvad der så skulle blive af dem. 

Biskoppens pointe var, at de frelste vil få 
hjemme på den nye jord.
 Men hvad så med det løfte, Jesus før sin 
himmelfart gav disciplene? Han gik bort for 
at gøre en bolig rede til dem (Joh 14,2). Ud 
fra det ser vi for os, at der allerede nu er en 
plads i himlen til enhver, som tror på Jesus.
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4 ?
 Og sådan er det. Det er et godt udtryk 
for det kristne håb. Vi kan endda kæde 
det sammen med det ny Jerusalem, som 
er et andet udtryk for, hvad der venter os. 
Den bolig, Jesus har sikret os, er i det ny 
Jerusalem.
 Peter taler om, at der ligger en arv gemt 
i himlen til os. Læs 1 Pet 1,3-5. Sådan er 
det nu, men det ændres efter dommen. Så 
modtager vi arven her på jorden. Det skal 
vi se nærmere på om lidt.

Livets træ og livets flod
På Bibelens første blade læser vi om skabel-
sen. Omkvædet på de seks skabelsesdage 
er, at Skaberen så, at alt hvad han havde 
skabt, var godt. Hele Guds skaberværk var 
Paradis.
 I Paradis plantede Gud en have til men-
nesket. Der fortælles om livets træ og livets 
flod. Der fortælles om mennesker, som 
havde fortroligt fællesskab med den hel-
lige Gud. Der fortælles om opgaver, som 
skulle klares, og om fællesskab, der skulle 
folde sig ud.
 Bibelen slutter med en gentagelse. Efter 
en kæmpestor parentes, som vi befinder 
os i nu, vender virkeligheden tilbage til 
udgangspunktet. På Bibelens sidste blade 
læser vi igen om, at Gud og mennesker har 
åben fortrolighed, og vi læser om livets træ 
og livets flod (Åb 22,1-4).  

Alting bliver nyt
Læs Åb 21,5. Denne kor-
te erklæring er en af de 
mest indholdsmættede 

i hele verdenshistorien.

5 Keruberne er væk
Læs det følgende til overvejelse, 
også selv om I ikke har tid til at 
snakke mere nu. Vi kommer al-

ligevel ikke til bunds i det, mens vi lever 
her.
 Efter syndefaldet blev der sat keruber 
som vagt ved livets træ, for det syndige 
menneske måtte ikke nærme sig det træ. I 
det jødiske tempel var der et forhæng for-
an det allerhelligste, hvor Gud tronede. 
Det allerhelligste var terningeformet som 
et symbol på fuldkommenhed. I forhæn-
get var der indvævet keruber, som tegn 

på, at her måtte ingen gå ind (med 
ypperstepræsten som undtagelse).
 Da Jesus døde, blev forhænget 
flænset fra øverst til nederst. Der 
blev fri adgang til det allerhelligste.

n Læs Åb 21,9-16. 
Hvilke tanker får I ved 
at høre om keruberne, 
terningeformen, bruden 
og det ny Jerusalem? Kan I 

placere jer selv i alt dette?

?

Overvej de fire ord:
	 n jeg - hvem er det?
	 n gør - hvad betyder det ord  

konkret her?
	 n alting - hvad er der nærmere  

  bestemt tale om?
	 n nyt - hvilken forandring vil det betyde?

En dag vil Skaberen gøre sit skaberværk nyt. Fo
to
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