
#16 
Himmelen 

Gud har lovet i sit ord, at himlen er helt virkelig. Han længes efter, at vi skal være 
sammen med ham for altid på dette fantastiske sted. Mange mennesker har forkerte 
forestillinger om himlen. Nogle forestiller sig, at man sidder på en himmelsk sky og 
spiller harpe. Andre, at man går rund på gader af guld. I denne lektie skal vi udforske, 
hvad Bibelen egentlig lærer os om himlen, og hvordan vores forhold til Gud vil være. 

 

1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser?  Joh 1,12-13 
 
 

 
2. Hvad betyder det at være et Guds barn?  Rom 8,17; Gal 4,7  

 

En arving er sædvanligvis en søn eller datter, som en dag skal arve alt det, som 
faren og moren ejer. Hvis du er en Guds arving, og Jesus nu er din bror, så vil 
denne status også gøre sig gældende i himlen. Alt hvad der er lovet Jesus, 
tilhører også dig. Sikke en utrolig tanke! 

 

3. Hvad bliver lovet Jesus, vor bror, og os som Guds sønner og døtre?  Hebr 1,2  
 
 

 
4. Hvad lovede Kristus, at han ville forberede til sine efterfølgere?  Joh 14,1-3  
 
 

Forestil dig Guds søn, der i begejstring gør alt klar til os. Når vi har gæster, kan 
vi lide at sikre os, at de vil føle sig godt tilpas. På samme måde har Jesus travlt 
med at sikre, at alt er perfekt til os.  

 
5. Hvordan beskriver Bibelen det sted, som Gud forbereder til os?  1 Kor 2,9  
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6. Hvad slags sted vil det være?  Hebr 11,10.16  
 
 

 
7. Hvad er navnet på denne himmelske stad?  Åb 21,2 
 
 

 

8. Hvordan beskriver Bibelen det ny Jerusalem?  Åb 21,17-25 

   a. Vers 18 – Dens murværk var af  
________________________________________________ 

   b. Vers 18 – Staden var af det rene 
_________________________________________________ 

   c. Vers 21 – De tolv porte var tolv 
______________________________________________ 

   d. Vers 21 – Gaderne var det rene 
__________________________________________________ 

   e. Vers 23 – Staden har ikke behov for 
_____________________________________ 

   f. Vers 25 – Der skal ikke være 
________________________________________________ 

 
9. Hvilken planet skal være det evige hjem for Guds børn?  Matt 5,5         
 
 

 
10. Hvorfra sagde Johannes, at det Ny Jerusalem skulle komme til denne jord?   
Åb 21.2.3.10 
 
 

Det ny Jerusalem skal være hovedstaden på jorden, og jorden skal være hele 
universets centrum. Tænk engang! Planeten, der var i oprør imod Herren, skal  
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nu ophøjes som hele universets kommandocenter, og Gud vil dele sin trone med 
os. 

 
11. Hvordan skal jorden renses for at tage imod denne skønne stad? 2 Pet 3, 10-
13 
 
12. Hvordan vil den nye jord være forskellig fra vor nuværende jord?  
 
   a. Åb 21,1 _____________________________________________________ 

 b.Es35,1_______________________________________________________ 

    c. Es 60,18 _____________________________________________________ 

    d. Es 65,2 ______________________________________________________ 

   e. Åb 7,16  _____________________________________________________ 

 
13. Hvad lover Gud, at han vil gøre for dem, som er i himlen sammen med ham?  
Åb 21,4 
 
 

 
14. Hvad skal vor status være i himlen?  Åb 3,21  
 
 

 Det ville have været tilstrækkeligt retfærdigt, hvis vor planet blev genoprettet til 
dens oprindelige plads i universet ved Kristi død. Men Gud ophøjer os meget 
mere, end hvis vi aldrig havde syndet. Han ”kompenserer” for alle de lidelser og 
smerter, vi udholdt, og tillader, at vi regerer sammen med ham. Han lover os 
endda, at vi skal bære kroner for at vise vor nye status som konger. Når der står 
”Kongernes Konge og Herrernes Herre”, er det klart, at det er os, som er de 
andre konger. Sikke en vidunderlig kærlighed til os, som vores Gud her 
åbenbarer! 

 
15. Hvordan skal vort legeme se ud?  Fil 3,20-21  
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16. Hvordan var Kristi legeme?  Luk 24,36-43  
 
 

 
17. Hvad sker der med familiebånd?  Es 65,23; 66,22.  
 
 

 

18. Skal vi fortsætte med at tilbede Gud på sabbatten?  Es 66,23  
 
 

 
19. Hvad er nogle af de ting, vi skal gøre i himmelen?  Es 65,17-22  
 
 

 
20. Hvad sagde Jesus, at han ikke ville gøre, før han er forenet med os igen i det 
kongerige, som er gjort nyt?  Luk 22,14-18; Mark 14,25  
 
 

 
21. Hvad sagde Jesus, at han vil gøre, når han engang er forenet med os igen?  

Luk 12,35-37  
 
 

Jesus har ikke taget del i et nadvermåltid i over 2000 år. Han nægter at gøre det, 
før han kan fejre den med os i det nye kongerige. 

På en bemærkelsesværdig måde vil Jesus ved denne særlige højtidelighed lade 
os læne os tilbage ved festmåltidsbordet og selv betjene os! Sikke en utrolig 
tanke, at Jesus skulle betjene os, i stedet for at vi betjener ham! Vor Guds 
kærlighed er så stor, at vi næsten ikke kan rumme det. 

Konklusion: Hvor stor er Guds kærlighed ikke, at den planet, der syndede imod 
ham og korsfæstede ham, nu skal blive hele universets centrum og at vi skal regere 
sammen med ham på selve hans egen trone. Han elsker os så meget, at han ønsker 



at være sammen med os i al evighed. Idet vi fortsætter og opdager, hvor meget han 
virkelig elsker os, fortsætter vi også med at vokse i vor kærlighed og tillid til ham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #16 

Sp. 1 – Guds børn 

Sp. 2 – Vi er Guds arvinger og medarving med Kristus 

Sp. 3 – Alt på jorden og i universet 

Sp. 4 – En plads for os 

Sp. 5 – Ubeskriveligt 

Sp. 6 – En by 

Sp. 7 –     det ny Jerusalem 

Sp. 8 –  a. Jaspis   b. Guld   c. Perler  d. Guld   e. Sol eller måne  f. Nat 

Sp. 9 –  Jorden  

Sp. 10 –  Fra himlen 

Sp. 11 –  Ved ild 

Sp. 12 –  a. intet hav   b. ingen ørkner   c. ingen vold   d. dyrene tamme   
 e. ingen tørst eller sult 

Sp. 13 –  Han vil tørre hver tåre fra vore øjne. 

Sp. 14 –  Han vil lade os sidde med ham på sin trone. 

Sp. 15 –  Som Kristi herlige legeme 

Sp. 16 –  Af kød og ben 

Sp. 17 –  Vi skal være med vore familier 

Sp. 18 –  Ja 

Sp. 19 –  Bygge huse og plante vindruer i vingårde 

Sp. 20 –  Spise eller drikke nadver 

Sp. 21 –  Lade os læne os tilbage og han vil betjene os! 
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