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Teksten

1 Thess 4,13-18 (1084)

◼ så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod

◼ Gud vil føre de hensovede sammen med ham

◼ vi skal ikke gå forud for de hensovede.

◼ ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder

◼ Herren stiger ned fra himlen

◼ de døde i Kristus opstår

◼ så skal vi rykkes bort i skyerne

◼ og så skal vi altid være sammen med Herren.



Opstandelse

◼ så sandt som vi tror, at Jesus døde og 
opstod, vil Gud også ved Jesus føre de 
hensovede sammen med ham.

◼ 1 Kor 15,50-55 (1050)



Opstandelse

1 Kor 15,50-55 (1050)

◼ basunen skal lyde, 
og de døde skal opstå 
som uforgængelige

◼ vi skal forvandles

◼ det forgængelige skal iklædes 
uforgængelighed

◼ det dødelige skal iklædes udødelighed.



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 herliggjorte legeme var hans eget 
legeme, men med en ny kvalitet.



Opstandelse

Fil 3,20-21 (1076)

Vort fornedrede legeme 
får skikkelse som hans 
herliggjorte legeme



Opstandelse

Fil 3,20-21 (1076)

Vort fornedrede legeme 
får skikkelse som hans 
herliggjorte legeme



Bortrykkelse

◼ de, der er døde i Kristus, 
skal opstå først

◼ så skal vi, der lever og endnu er her, 
rykkes bort i skyerne sammen med dem 
for at møde Herren i luften.



Bortrykkelse

Matt 24,30b-31 
og 40-42(888)

◼ Englene skal 
samle hans udvalgte fra hele jorden

◼ Den ene tages med, og den anden lades 
tilbage

◼ Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres 
Herre kommer.



Dom

1 Kor 4,5 

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.



Dom

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

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



Dom

Åb 20,11-15 (1146)

◼ Livsbøgerne handler om den enkelte.

◼ Livets Bog handler om Jesus.

◼ Jesus har taget straffen for indholdet i 
hver eneste livsbog.

◼ Er mit navn indskrevet i Livets Bog, 
gælder dens indhold som mit.



Dom

1 Joh 4,17 (1125)

… vi har fri-
modighed på 

dommens dag.


