
Johannes Åbenbaringen er bibelens sidste bog, al tings klimaks. Den lover os en særlig 

velsignelse ved at studere den, og gennem den, bliver vi tvunget til at studere resten af  

bibelen, for overhovedet at forstå hvad den taler om. Den syntes vel for mange af  os 

som en lukket bog, men englen sagde til Johannes ”Forsegl ikke profetiens ord i denne 
bog, for tiden er nær.”  
Bogen starter: Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham. Bogen er 

altså en Åbenbaring til Jesus og af  Jesus. Vi vil over tre aftner have Jesu i centrum: 

 

Jesu folk 
Kirken, Israel, dem, som kommer fra den store trængsel, de 24 ældste og de 144.000 
Jesu folk er mange i Åbenbaringen, men hvem er hvem og er der forskel eller er 
det en og samme gruppe? 

Jesu dom 
Jesu dom forfærdelse eller forløsning? Og hvad har det at gøre med Guds folk, antikrist 
og den store skøge? 

Jesu rige 
Tusind års riget og den nye jord, er emner der deler mange bibeltro forskere, vi vil denne 
aften prøvet at danne os et overblik  



Guddommelig Opdeling 
 

Skriv det, du har set,  
Synet af  Kristus      Kapitel 1 

og det, som er,  
De Syv Kirker      Kapitel 2-3 

og det, som siden skal ske. 
Det der kommer efter Kirkerne    Kapitel 4-22 

Bortrykkelsen og første halvdel af  den store trængsel.   Kap. 4-12. 

Sidste halvdel af  den store trængsel.    Kap. 13-18. 

Lammets bryllup og Jesu genkomst    Kap. 19. 

Tusindårsriget.       Kap. 20:1-20:10. 

Dommen og evigheden.      Kap. 20:11-22. 



Kapitel 1 
Hilsner 
Synet af  den herliggjorte Jesus 

Kapitel 2-3 
De 7 Menigheder 

Efesos (33-100) 

Smyrna (100-312) 

Pergamum (312-590) 

Tyatira (590-1517) 

Sades (1517-1750) 

Filadelfia (1750-1900) 

Laodikea (1900-?) 



Kapitel 4-5 
Synet af  Tronen 

Den Treenige Gud 
De 4 Livsvæsner 
De 24 Ældste 
Ti tusind titusinder og tusind tusinder engle 



Kapitel 6-8:6 
De 7 Segl 

1) Hvid hest: fra sejr til sejr 
2) Ildrød hest: krig 
3) Sort hest: hungersnød 
4) Gustengul hest: pest og død 
5) Sjæle under altret – martyren 
6) Stort jordskælv 

• INTERVAL: De 144.000 og den store skare (7:1-17) 
7) Stilhed i himlen, røgelse på guld alteret 



Kapitel 8:7-11:19 
De 7 Basuner 

1) Hagl og ild blandet med blod 
2) Stort bjerg i lys lue 
3) Stjernen malurt 
4) Formørkelse 
5) Dæmon græshopper (1 ve) 
6) Dæmon rytterhæren (2 ve) 

• INTERVAL: Den lille bogrulle & de 2 vidner (10:1-11:14) 
7) Verdensherredømmet er Herrens 



Kapitel 12:1-14:20 
De 7 Personer 

1) Kvinden 
2) Dragen (3 ve) 
3) Drengen 
4) Mikael 
5) ”de øvrige børn” 
6) Dyret fra havet 
7) Dyret fra jorden 

• INTERVAL: de 3 engles domsforkyndelse (14:1-20) 



Kapitel 15:1-16:21 
De 7 vredesskåle 

1) Ondartede bylder 
2) Havet bliver til blod 
3) Floderne bliver til blod 
4) Voldsom hede 
5) Formørkelse 
6) Eufrat udtørres 
7) Jordskælv og haglplage 



Antikrists navne og titler (udpluk) 

1. Det lille horn (Dan 7:8) 

2. En konge med hårdt ansigt, en der forstår sig på 

rænker. (Dan 8:23) 

3. En fyrste, der kommer med sin hær (Dan 9:26) 

4. Ødelæggeren (Dan 9:27) 

5. En kongen der gør, hvad han finder for godt (Dan 11:36) 

6. Den slette hyrde (Zak 11:17) 

7. Lovløshedens menneske (2Thess 2:3) 

8. Fortabelsens søn (2Thess 2:3) 

9. Antikrist (1Joh 2:18) 

10.Dyret (Åb 13) 



Dyret 
Satanisk magt: 
• …dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. (Åb 13:2) 
• og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; (Åb 13:4) 

Politisk magt:  
• Hele jorden fulgte dyret med undren (Åb 13:3) 
• det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og 

folkeslag. (Åb 13:7) 

Religiøs magt: 
• … de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem 

kan gå i krig mod det?« (Åb 13:4) 
• Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, … (Åb 13:8) 



Nebukadnesars drøm Daniels drøm Rige 

Billedstøttens hoved var 
af fint guld (Dan 2:32) 

En løve (Dan 7:4) Det Babylonske rige (605-539 
f.Kr.) 

Bryst og arme af sølv 
(Dan 2:32) 

En bjørn (Dan 7:5) Det medo-persiske rige (539-
331 f.kr.) 

Mave og hofter af 
kobber (Dan 2:32) 

En panter (Dan 
7:6) 

Det græske rige (331-168 f.Kr.) 

Ben af jern (Dan 2:33) Et dyr med store 
jerntænder (Dan 
7:7) 

Det Romerske rige (168  f.Kr.-
476/1453 e.Kr.) 

Fødder dels af jern, dels 
af ler. (Dan 2:33) 

Ti horn (Dan 7:7; 
Åb 13:1) 

Det antikristelige rige (?-? 
e.Kr.) 

En sten (Dan 2:34 En  menneskesøn 
(Dan 7:13) 

Jesu Kristi rige (?-∞) 



Nebukadnesars drøm Daniels drøm Rige 

Billedstøttens hoved var 
af fint guld (Dan 2:32) 

En løve (Dan 7:4) Det Babylonske rige (605-539 
f.Kr.) 

Bryst og arme af sølv 
(Dan 2:32) 

En bjørn (Dan 7:5) Det medo-persiske rige (539-
331 f.kr.) 

Mave og hofter af 
kobber (Dan 2:32) 

En panter (Dan 
7:6) 

Det græske rige (331-168 f.Kr.) 

Ben af jern (Dan 2:33) Et dyr med store 
jerntænder (Dan 
7:7) 

Det Romerske rige (168  f.Kr.-
476/1453 e.Kr.) 

Fødder dels af jern, dels 
af ler. (Dan 2:33) 

Ti horn (Dan 7:7; 
Åb 13:1) 

Det antikristelige rige (?-? 
e.Kr.) 

En sten (Dan 2:34 En  menneskesøn 
(Dan 7:13) 

Jesu Kristi rige (?-∞) 



En hvid hest Åb 6:2 

En hvid hest Åb 19:11 

En bue Åb 6:2; Ef  6:16; (1Mose 9:13 [LXX] vs. Dan 9:27) 

Et sværd Åb 19:15; Matt 10:34; Ef  6:18 

En krone (στέφανος) Åb 6:2 

Mange kroner (διάδημα) Åb 19:12 

Fulgt af  krig, hungersnød og død Åb 6:3-8 

Fulgt af  hele himlens hær Åb 19:14 
 

Lammet bryder seglet Åb 6:1 

Sammenligning af  tekster Åb 6; Matt 24; Luk 21 

Den Hvide Rytter? 
Rytter 1 & Rytter 2 



Tegn Matt Luk Åb 
Falske Kristus 'er 24:4-5 21:8  6:1-2  

Krig 24:6-7a 21:9-10  6:3-4  

Hungersnød  24:7b  21:11  6:5-6  

Død  24:7b-8  21:12  6:7-8  

Martyrer  24:9  21:24  6:9-11  

Tegn i himlen 24:29  21:25  6:12-17  



Dyret 
Satanisk magt: 
• …dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. (Åb 13:2) 
• og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; (Åb 13:4) 

Politisk magt:  
• Hele jorden fulgte dyret med undren (Åb 13:3) 
• det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og 

folkeslag. (Åb 13:7) 

Religiøs magt: 
• … de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem 

kan gå i krig mod det?« (Åb 13:4) 
• Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, … (Åb 13:8) 



Dyrets 
Fred & Krig 



Hvornår sker bortrykkelsen 
5 SYN PÅ HVORNÅR BORTRYKKELSEN FINDER STED 
1.Førtrængsel: Bortrykkelsen sker før den store trængsel  

2.Midttrængsel: Bortrykkelsen finder sted midt i den store 

trængsel  

3.Eftertrængsel: Bortrykkelsen finder sted efter den store 

trængsel umiddelbart før Jesu genkomst. 

4.Halvbortrykkelse: Trofaste kristne ville blive bortrykket før den 

store trængsel, men resten af  de kristne ville blive tilbage på 

jorden for at blive renset ved at gennemleve den store trængsel  

5.Førvreden: De kristne vil opleve en del af  den store trængsel 

men vil blive bortrykkede før Gud udhælder sin vrede på jorden  



Israel nationale blindhed udtales (Luk 19:41-44) 

Grunden til Israels Nationale blindhed/forhærdelse:  
1) fordi du ikke kendte din besøgelsestid. (Luk 19:44)  

2) hedningerne skal fuldtalligt komme ind (Rom 11:25) 

Længden af  Israels Nationale blindhed/forhærdelse:  
1) indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses 

(Rom 11:25-26)  

2) Til de som nation anerkender Jesus som deres messias (Matt 23:39; 

Zak 12:10) 

Den enkle Israelit kan stadig komme til tro (2Kor 3:14-16) 

ISRAELS NATIONALE 

BLINDHED/FORHÆRDELSE 



Den store trængsels fokus:  
En trængselstid for Jakob. (Jer 30:7)    

Den store trængsels mål:  
At lutrer Israel (Zak 13:8-9; Ez 22:19-22)  

Så de ser Jesus for hvem han er (Zak 12:10)  

Den store trængsel: Israel og kirken:  
Israel skal komme frelst ud af  den (Jer 30:7)  

Kirken skal fries fra en kommende vrede (1Thess 1:10)  

Altså ikke rammes af  hans vrede (1Thess 5:9)  

Hvornår begynder den store trængsel?: Åb 6:16-17 

Den store trængsel 



Zak 14:1-9; Se, der kommer en dag, Herrens dag, da byttet, de har røvet hos dig, 

fordeles. v2 Da samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem; byen bliver indtaget, 

husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, 

men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. v3 Herren vil rykke ud til angreb på 

disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. v4 På den dag skal han stå 

på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til 

vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod 

nord, den anden mod syd, v5 og I skal flygte ind i min bjergdal — dalen når indtil Asal 

— ja, flygte, som I flygtede for jordskælvet, dengang Uzzija var konge i Juda. Da 

kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham. v6 På den dag skal der hverken 

være hede eller kulde og frost. v7 Der skal være én lang dag — Herren kender den — 

ikke dag og nat; selv ved aftenstid skal det være lyst. v8 På den dag skal levende 

vand strømme ud fra Jerusalem, halvdelen ud i havet i øst og halvdelen ud i havet i 

vest både sommer og vinter. v9 Da skal Herren være konge over hele jorden; på den 

dag skal Herren være én og hans navn være ét. 

Den store trængsel 



Mere undervisning på 
www.skriften.blogspot.com 


