
Tilbage til fremtiden
Livet efter døden



John 3 v16

For således elskede Gud verden, at han gav 
sin enbårne søn, for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.



Hebr. 11 v13 - 16

Med troen i behold døde alle disse uden at have 
fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst 
deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at 
de var fremmede og udlændinge på 
jorden. Men de, der siger noget sådant, giver 
dermed til kende, at de søger et fædreland.



Hvis de dermed havde tænkt på det, som de 
var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at 
vende tilbage; men nu var det et bedre 
fædreland, de længtes efter, nemlig det 
himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved 
dem eller ved at kaldes deres Gud. For han 
har allerede grundlagt en by til dem.



John 14 v1 - 3

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, 
og tro på mig! 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? Og når jeg er gået bort og har gjort en 
plads rede for jer, kommer jeg igen og tager 
jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.



2 Kor 5 v1 - 2

Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus 
på jorden, brydes ned, så har vi en bygning 
fra Gud, et hus, der ikke er bygget med 
hænder, men er evigt, i himlene. For mens vi 
er her, sukker vi af længsel efter at iklædes 
den bolig, vi har fra himlen.



Hebr 9 v27 - 28

Ligesom det er menneskenes lod at dø 
én gang og derefter dømmes, sådan er 
Kristus ofret én gang for at bære manges 
synder og vil anden gang komme til syne, 
ikke for syndens skyld, men for at frelse 
dem, som venter på ham.



John. 5 v22.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: 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.



Matt. 25 v31 - 34

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og 
alle englene med ham, da skal han tage sæde på 
sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal 
samles foran ham, og han skal skille dem, som 
en hyrde skiller fårene fra bukkene; .



fårene skal han stille ved sin højre side og 
bukkene ved sin venstre. Da skal kongen 
sige til dem ved sin højre side: Kom, I som 
er min faders velsignede, og tag det rige i 
arv, som er bestemt for jer, siden verden 
blev grundlagt.



2 kor. 5 v10

For vi skal alle fremstilles for Kristi 
domstol, for at enhver kan få igen for det, 
han har gjort her i livet, hvad enten det er 
godt eller ondt.



1 Kor. 3 v10 - 15

Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg 
som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men 
en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, 
hvordan han bygger. For ingen kan lægge en 
anden grundvold end den, der er lagt, Jesus 
Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden 
med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal 
det vise sig, hvad slags arbejde enhver har 
udført. 



Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem 
med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver 
enkelts arbejde er. Hvis det, han har 
bygget, bliver stående, skal han få 
løn, men hvis hans arbejde går op i luer, 
skal han gå glip af lønnen, men selv blive 
frelst, dog som gennem ild.



Hebr. 12 v22 - 24

I er kommet til Zions bjerg, til den levende 
Guds by, det himmelske Jerusalem, til 
tusinder af engle, en festforsamling og en 
menighed af førstefødte, som er 
indskrevet i himlene, 



og til en dommer, som er alles Gud, til deres 
ånder, som er retfærdige og har nået 
målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og 
til det rensende blod, der taler stærkere end 
Abels.



Åb. 20 v10 - 15

Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af 
ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet 
er, og de skal pines dag og nat i evighedernes 
evigheder. Og jeg så en stor hvid trone og ham, 
der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og 
himmel flygte, og der var ingen plads til dem.



Og jeg så de døde, både store og små, stå 
foran tronen, og bøger blev åbnet, og en 
anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de 
døde blev dømt efter deres gerninger ifølge 
det, der stod skrevet i bøgerne.



Og havet gav sine døde tilbage, og døden og 
dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver 
efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev 
styrtet i ildsøen. Det er den anden død, 
ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes 
indskrevet i livets bog, blev han styrtet i 
ildsøen.



Åb. 5 v9 - 13

Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få 
bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og 
du købte med dit blod mennesker til Gud af alle 
stammer og tungemål, folk og folkeslag og 
gjorde dem til et kongeligt folk og til præster 
for vor Gud, og de skal være konger på jorden. 
Og jeg så: Jeg hørte røsten af mange engle i kreds 
om tronen og de levende væsener og de ældste –
ti tusind titusinder og tusind tusinder i tallet.



De sagde med høj røst: Lammet, det 
slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom 
og visdom og styrke og ære og lov og pris. 
Og hver skabning i himlen og på jorden og 
under jorden og på havet, med alt, hvad de 
rummer, hørte jeg sige: Ham, der sidder 
på tronen, og Lammet, være pris og ære 
og lov og magt i evighedernes evigheder.



Åb 1 v4 - 6

Nåde være med jer og fred fra ham, som er, og 
som var, og som kommer, og fra de syv ånder, som 
er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, 
den troværdige, den førstefødte af de døde og 
herskeren over jordens konger. Ham, som elsker 
os og har løst os fra vore synder med sit blod, og 
som har gjort os til et kongeligt folk, til præster 
for Gud, sin fader, ham være ære og magt i 
evighedernes evigheder. Amen.



1 Pet. 2 v9

Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt 
præsteskab, et helligt folk, et 
ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans 
guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af 
mørket til sit underfulde lys.



Åb 22 v12 - 14

Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at 
gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg er 
Alfa og Omega, den første og den sidste, 
begyndelsen og enden. Salige er de, der har 
vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og 
går gennem portene ind i byen.



Refleksion 

Åb. 22


