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JESUS KOMMER IGEN 

Leksikon over bibelske profeti (J. Barton Payne) 
• Gamle Testamente 1.845 Henvisninger til genkomsten, 17 af de 37 bøger omtaler begivenheden  
• Nye Testamente  Af de 216 kapitler, er der 318 henvisninger til genkomsten - Den er nævnt i 23 af de 27 bøger  
• For hver profeti om Hans første komme, er der otte om hans anden komme 

Apg 1:9-12; ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.« Så 
vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget,” 

 
TO FALDGRUPPER 

• ”Dato sætterne” 
Matt 24:36 Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen. 

• ”De ligeglade” 
Matt 24:42 Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. 

 
"ARBEJD INDTIL JEG KOMMER TILBAGE" Luk 19:13 

Forventningen om bortrykkelsen var så stærk, at nogen havde stoppet arbejdet og derfor måtte de formanes til: 1) At 
vende tilbage til deres arbejde 2Thess 3:10-12 2) Og at have tålmodighed Jak 5:8 

 
KRISTI GENKOMST NÆRFORSTÅENDE 

• Paul medtager sig selv blandt dem, der venter på Kristi genkomst. 1Thess 4:15-17; 2Thess 2:1;  
• Timotheus formanes til at ”Holde budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst,” 1Tim 

6:14 
• Jødiske kristne blev mindet om, at ”nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han 

udebliver ikke;” Heb 10:37 
• Nogle spottere siger hånligt »Hvad bliver der af løftet om hans komme? Men Herren er ikke sen til at opfylde sit 

løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at 
alle skal nå til omvendelse. (2Pet 3:3-9) 

 
DE GODE TEOLOGISKE REGLER  

• Du må ikke læse et vers ud af dets sammenhæng  
• Hvis vers et omhandler én begivenhed kan vers to ikke omhandle en anden  

Zak 9:9-10; Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende 
på et æsel, på en æselhoppes føl. V10 Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber 
fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. 

 
DET TODELTE ANDET KOMME 

Tit 2:11-13; For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker V12 og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og 
leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, V13 mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, 
Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. 

 
 

Det Salige Håb Den Herlige Tilsynekomst 
Jesus kommer I skyerne 
1Thess 4:17 

Jesus kommer til jorden 
Matt 25:31-32 

Jesus samler sine egne 
1Thess 4:16-17 

Engle samler de udvalgte 
Matt 24:31 

Jesus kommer for at belønne 
Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10 

Jesus komme for at dømme 
Matt 25:31-46 

Opstandelsen er fremtrædende 
1Thess 4:15-16 

Opstandelsen ikke nævnt 

Troende forlader jorden 
1Thess 4:15-17 

Ikke troende forlader jorden 
Matt 24:37-41 

Ikke troende bliver på jorden Troende bliver på Jorden 
Matt 25:34 

Jesu rige ikke nævnt Jesus opretter sit rige 
Matt 25:31-34 

Troende får herliggjorte legemer 
1Kor 15:51-57 

Ingen herliggjorte legemer 

 
 
DOM 1: KORSET – DOM OVER DEN KRISTNES SYND 

Joh 5:24 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. 
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BORTRYGGELSEN OG DEN FØRSTE OPSTANDELSE 

1Thess 4:13-18; Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. 
v14 For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. v15 For det siger vi jer med 
et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. v16 For Herren selv vil, når befalingen 
lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. v17 Så skal vi, der lever og 
endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor 
hinanden med disse ord. 

 
Hvornår sker bortryggelsen: 

• Ordet menighed i Åbenbaringen: Åb 1-3: 19 gange Åb 4-19: 0 gange Åb 20-22: 1 Gang 
• De 24 ældste siger i TR os og vi Åb 5:10 
• Kirken skal ikke rammes af Guds vrede 1Thess 5:9 der begynder i Åb 6 
• Matt 24:37 Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. 1) Enok blev 

bortrygget 1Mose 5:24 (kirken?) 2) Noa og han familie blev bevaret gennem syndfloden 1Mose 8:16 (Israel?) 3) 
resten omkom under syndfloden (Ikke troende?) 

 
NB: To opstandelser, en før og en efter de 1000 år (Åb 20:4-6) 

 
DOM 2: KRISTI/GUDS DOMSTOL – DOM OVER DEN KRISTNES LIV  

1Kor 3:11-15; For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. v12 Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, 
sølv, ædelsten, træ, hø, halm, v13 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. v14 Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, v15 men hvis hans arbejde går 
op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. 

 
DOM 3: DEN STORE TRÆNGSEL – DOM OVER ISRAEL 

• Jesus siger: For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse 
indtil nu og heller aldrig vil komme. (Matt 24:20-22)  

• GT kalder den store trængsel for en trængselstid for Jakob (Israel) så han skal komme frelst ud af (Jer 30:4-7) 
• 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 trængsels 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 »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på 

tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?« 
 
ISRAELS NATIONALE BLINDHED/FORHÆRDELSE 

• 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) 

 
GENKOMSTEN 

• Presset af fjender på alle sider, vender Israel sig til Gud og anerkender Jesus som deres messias (Zak 12:9-10) 
• Den store trængsel der leder op til genkomsten bliver værre end holocaust (Zak 13:8-9) 
• Men Gud griber ind, for Jesus kommer på oliebjerget med alle sine hellige, og går til angreb på alle folkeslag der 

går i krig imod Jerusalem (Zak 14:1-9) samt rede de landflygtige fra Edom (Jordan) Es 63:1-6) 
 
DOM 4: VERDENSDOMMEN – DOMMEN OVER ALLE FOLKESLAGENE 

• Verdensdommen Matt 25:31-46  
• Når Jesus sidder på hans herligheds trone (v31) 

• Vers 32: folkeslagene �θνος ethnos (Ikke jøder) 

• Vers 40:��δελφός adelphos (1: biologisk 2: landsmænd 3: af samme tro [Matt 12:50]) 

 
DOM 5: DEN STORE HVIDE TRONE 

Åb 20:11-15; 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. v12 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. v13 Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og 
de blev dømt, enhver efter sine gerninger. v14 Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. v15 Og hvis nogen ikke 
fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. 


