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Dommen er Guds

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.
(1 Kor 4,5)



Dom er flere ting

◼ Åb 20,11-15 (1146) 
Den store hvide trone. Alle skal stå 
foran tronen.

◼ Jesu løfte: »Den, der hører mit ord og 
tror ham, som har sendt mig, har evigt 
liv og kommer ikke for dommen, men 
er gået over fra døden til livet« 

(Joh 5,24).



Ukrudt i hveden

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

Marken er verden

Den gode sæd Ukrudtet

Rigets børn Den Ondes børn

Sået af Menneskesønnen Sået af Djævelen

Høsten er verdens ende

Høstfolkene er engle

Ender i deres faders rige Ender i ilden

De skal skinne som sole Gråd og tænderskæren



Ukrudt i hveden

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



Mikael med vægten
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Definition af synd

◼ Synd = at 
ramme ved 
siden af målet



Definition af synd

◼ Synd = at ramme 
ved siden af 
målet

◼ hver gang

◼ At gå fejl af 
Guds vilje 
- med vilje, eller 
uforvarende.



Definition af synd (i Matt)

◼ Matt 5,48: 
Så vær da fuldkomne, som jeres 
himmelske fader er fuldkommen!

◼ Guds krav handler ikke kun om 
gerninger. Nogle mener, at der burde 
stå "helhjertede" - men det tager ikke 
brodden af ordene.



Definition af synd (i Matt)

◼ Matt 15,19:
Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, 
ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk 
vidnesbyrd og bespottelser.

◼ Jesus forklarer, hvor synden har sin rod, 
og giver eksempler på, at synd både er 
tanker, handlinger og ord.



Definition af synd (i Matt)

◼ Matt 22,36-39:
»Mester, hvad er det største bud i 
loven?« [Jesus] sagde til ham: »Du skal 
elske Herren din Gud af hele dit hjerte 
og af hele din sjæl og af hele dit sind.«

◼ Ikke en bestemt handlig, men mang-
lende kærlighed til Gud og vores næste.



Jesus er dommeren

Joh 5,24-29 (963):

◼ Er gået over fra døden til livet

◼ Jesus skal holde dom

◼ De døde skal opstå

◼ Til liv eller til dom



Frimodighed i 1 Joh

◼ 2,28: Bliv i ham for at ... 

◼ 3,1-2: Vi er Guds børn

◼ 3,16-21: Ro i hjertet

◼ 4,13-17a: Deri er kærligheden 
fuldendt i os …

◼ 5,11-12: Gud har givet os evigt liv

◼ 5,13: I skal vide at I har evigt liv



Dommen langfredag

1 Joh 4,14-17 (1125)

… vi har fri-
modighed 
på dommens 
dag.



Den store hvide trone

Åb 20,11-15 (1146)

◼ Livsbøgerne handler om den enkelte.

◼ Livets Bog handler om Jesus.

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

◼ Er mit navn indskrevet i Livets Bog, 
så gælder indholdet i den for mig.

◼ Jesus har byttet med mig.



Glæd jer!

Luk 21,28:

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



Opstandelse

Fil 3,20-21:

Vort fornedrede legeme 
får skikkelse som hans 
herliggjorte legeme


