
Verdens 
genfødelse

- det ny 
Jerusalem



Opstandelse

Føl på mig og se. En ånd 
har ikke kød og knogler, 
som I ser, jeg har.

(Luk 24,39)



Opstandelse

Vort fornedrede legeme 
får skikkelse som hans 
herliggjorte legeme.

(Fil 3,20-21)



Skaberværkets 
opstandelse

Â Vi tror på kødets 
opstandelse.

Â Men hvor skal vi 
sætte vores fødder?

Â Flere stikord beskriver, hvad der sker, 
når Jesus kommer igen.



Stikord

Luk 21,28:

Âé ret jeg op og lßft jeres hoved, 
for jeres forløsning nærmer sig



Stikord

Matt 19,28:

ÂVed verdens genfødelse , 
når Menneskesønnen tager 
sÞde p¬ sin herligheds trone é



Stikord

ApG 3,21:

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



Stikord (x3)

Rom 8,21:

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



Stikord

Â forløsning

Â verdens genfødelse 

Â genoprettelse

Â befriet fra trældommen

Â frihed i herligheden

Åb 21,5:

»Se jeg gør alting nyt.«



Elementerne vil brænde

2 Pet 3,10-13 (1121):

Â Himlene vil forgå

Â Elementerne vil brænde op

Â Nye himle og en ny jord



Det ny Jerusalem

Åb 21,1-5 (1147):

Â Ny himmel og ny jord

Â Det ny Jerusalem kommer ned

Â Gud vil bo på jorden

Â Alt bliver godt



Det ny Jerusalem

Â Es 62,5: Jerusalem é som den unge mand tager 
jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, 
og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din 
Gud sig over dig.

Â Hebr 12,18 -24: I er kommet til Zions bjerg, til den 
levende Guds by, det himmelske Jerusalem,

Â Gal 4,21 -26 : Men det himmelske Jerusalem er frit, og 
det er vor moder.

Â Åb 3,12: Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min 
Guds tempel é og p¬ ham vil jeg skrive min Guds navn 
og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der 
kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn.



Det nye Jerusalem
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