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Håb

Lektor i historie 
Berthel Nygaard:

Personer som Hitler, 
Stalin og Breivik var 
drevet af håbet om 
et bedre samfund.

Er håb da farligt?



Håb

"Jeg vil hævde det 
modsatte: at faren 
lige netop opstår, 
når håbet som 
horisontudfordrende 
princip fortoner sig." 



Håb

Uden et personligt håb 
bliver man ukritisk over for 
mennesker med afsporede 
forhåbninger.

"Men vi kan i det mindste for-
søge at fastholde og udvikle 
vores evner til at håbe på 
noget andet og bedre ..."



The Hunger Games

Præsident Snow:

"Håb er det 
eneste, der er 
stærkere end 
frygt. Lidt håb er 
effektivt. Meget 
håb er farligt.
En gnist er 
udmærket, så 
længe den er 
under kontrol."



The Hunger Games

Præsident Snow:

"Vi kan ikke kon-
trollere dem med 
frygt, så længe 
der stadig er 
en gnist af 
håb."



Lykken venter

C.O. Rosenius til 12. august:

"Forestil dig en pige, som er 
opvokset i den dybeste fattig-
dom og elendighed. Hun har 
ikke haft nogen fremtidshåb 
overhovedet, men nu har hun 
mødt en rig, fornem mand, der 
elsker hende, og som hun skal 
giftes med ...



Lykken venter

... Vil denne kvinde ikke med 
lethed udholde al modgang, hån 
og spot på vejen til hans palads 
og brylluppet?

Jo - for rejsens besvær 
overgås så rigeligt at den lykke, 
som venter hende."



Optimister

Pessimisterne er dog de reneste tåber

de tror på det modsatte af, hvad de håber:

Nej, de optimister, som livet beror på,

er dem, som tør håbe på noget, de tror på.

Piet Hein



Skabelsen

◼ Alt var godt



Syndefaldet

◼ Trældom
under
forgængelig-
heden



Frihed i herligheden

Rom 8,18-23: (1028)

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



Nøgleord for håbet

◼ forløsning

◼ verdens genfødelse 

◼ genoprettelse

◼ befriet fra trældommen

◼ frihed i herligheden

◼ nye himle og en ny jord

»Se jeg gør alting nyt«
Åb 21,5



Det ny Jerusalem

◼ Es 62,5: Jerusalem … 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.

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

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

◼ Åb 3,12: Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min 
Guds tempel … og på 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

Åb 21,1-7 (1146):

◼ Og jeg så en ny himmel og en ny 
jord. For den første himmel og den 
første jord forsvandt, og havet findes 
ikke mere.



Det nye Jerusalem

Åb 21,2:

◼ Og den hellige by, det ny Jerusalem, så 
jeg komme ned fra himlen fra Gud, 
rede som en brud, der er smykket for 
sin brudgom.



Det ny Jerusalem

Åb 21,2:

◼ Og den hellige by, det ny Jerusalem, 
så jeg komme ned fra himlen fra 
Gud, rede som en brud, der er 
smykket for sin brudgom.



Det nye Jerusalem

Åb 21,3:

◼ Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: 
Nu er Guds bolig hos menneskene, 
han vil bo hos dem, og de skal være 
hans folk, og Gud vil selv være hos 
dem.



Det nye Jerusalem

Åb 21,4:

◼ Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller 
pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.



Nøgleord for håbet

Åb 21,5:

»Jeg gør

alting nyt!«



En bolig til dig

◼ Hvad så med Jesus ord:
"I min faders hus er der mange 
boliger; hvis ikke, ville jeg så have 
sagt, at jeg går bort for at gøre en 
plads rede for jer?" (Joh 14,2)

◼ Din bolig er i Det ny Jerusalem!



Det ny Jerusalem
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Det ny 
Jerusalem



Åb 21,9-21 (1146)

Det ny Jerusalem

Englen en sagde til 
mig: »Kom, jeg vil 
vise dig bruden, 
Lammets hustru.«

Og englen førte 
mig i Ånden op på et 
stort, højt bjerg og 
viste mig den hellige 
by, Jerusalem, der 
kom ned fra himlen, 
fra Gud ...



Det nye Jerusalem
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Terningen



Terningen

... og ikke 
med blod af 
bukke og kalve, 
men med sit eget 
blod, gik han én 
gang for alle ind i 
det Allerhelligste og 
vandt evig forløsning.

Hebr 9,12



Fri adgang



Det nye Jerusalem

- er en sammensmeltning af:

◼ bruden = menigheden

◼ den treenige Gud

◼ ny himmel og ny jord

= Paradis



... og al naturen genfødt er

og ingen skygger falder mer.

Og alt, hvad skønt mit øje så,

ny glans og glød vi få.



Men skønnest er det dog at se

Guds underfulde lam

med mærkerne fra korsets træ

og sejrens glans om ham.



- - når verden er blevet Guds rige til sidst

- genkomst.dk

Den nye jord


