... og rækker ind bag
forhænget, hvor Jesus gik
ind som en forløber
for os ...

Jeg ved, hvilke planer jeg
har lagt for jer, siger
Herren, planer om lykke,
ikke om ulykke, om at give

Hebræerbrevet 6:19-20

Jer 29:11

Herren er min hyrde, jeg
lider ingen nød, han lader
mig ligge i grønne enge,
vand.

”Jeg vil være med dig og be-

over onde og gode og lader

dig, men gøre, hvad jeg har
lovet dig.”

Hos dig søger jeg skjul, du

1 Mos 28,15

du lader jubel over min
redning lyde omkring mig.

Men du, Herre, er mit
skjold, min ære,

Sl 23,1-2
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Beder I Faderen om noget i
mit navn, skal han give jer

han svarer mig fra sit hellige
bjerg.

om noget i mit navn. Bed,
kan være fuldkommen.

Sl 32,7
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4

5

Herrens troskab er ikke hørt
”Vær modige og stærke!
Vær ikke bange, og nær ikke
rædsel for dem, for Herren

ikke forbi, den er ny hver

og svigter dig ikke.”

Herren er god mod den,

5 Mos 31,6

6

morgen skal bekymre sig for

stor.
Jeg siger: Herren er min lod,

vinger som ørne. De løber

ham.
Kun han er min klippe og
ikke vakler.

Sl 62,6-7

menneske, der søger ham.

Klages 3,22-25
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9

os. Han er Herren, ham
Guds herlighed. Og ikke

glæde os over hans frelse...

Es 25:9

af vore trængsler, fordi vi
ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden

være hede eller kulde og
frost.
Der skal være én lang dag
– Herren kender den –
Da skal Herren være konge

Rom 15,13
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12

13

10

for evigt, de hjælpeløses
Sl 9,19

for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for
de skal trøstes.
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I min faders hus er der

Lovet være Gud, vor Herre

himlen, min forsvarer i det
højeste.

Job 16, 19

rede for jer?

”Jeg er vejen og sandheden
Faderen uden ved mig.”

gelig og ukrænkelig og
uvisnelig arv, der ligger

slukkes.

15

Job 19, 25-26

17

Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre

opstandelse kommet ved et
menneske.

Dog ved jeg, at min løser

Ordsp 10,28

16

fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet
hen.
Fordi døden kom ved et

-

fornyes dog vort indre
menneske dag for dag.
... det synlige varer jo kun

1 Kor 15,20-21

18

...for Herren er én dag som
iklædt sig uforgængelighed
udødelighed, da vil det ord,
der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?

én dag.
nogle mener, men han har

2 Pet 3, 8-9

19

20

21

22

...Gud, som gør de døde leren, og han bøjede sig ned
undergangens grav, op af

-

forstand, vil bevare jeres
hjerter og tanker i Kristus
Jesus.

han...

Thi for mig er livet Kristus,
og døden en vinding.

fast.

…intet er umuligt for Gud.

For Gud har ikke bestemt os
vor Herre Jesus Kristus, som
døde for os, for at vi, hvad
skal leve sammen med ham.

1 Thess 5,9-10

Luk 1,37

Fil 1,21

23

24

25

Derfor glæder mit hjerte sig,
og min sjæl jubler, ja, mit
legeme skal bo i tryghed.
For du vil ikke prisgive mig
kan se?

du ikke lade se graven.

udholdenhed.

glæde for dit ansigt...

27

28

26

dit hoved, og du skal bide

Deri er kærligheden
fuldendt i os:

1 Mos 3,15b

Dine døde bliver levende,
Es 26,19

Sl 16:9-11

29

kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver
frygten ...
30

ud i det løb, der ligger foran

fra min ungdom var du min

troens banebryder og
fuldender, som for den
glædes skyld, der ventede
ham, udholdt korset uden
at ænse dets skam og nu

det var dig, der tog mig fra
moders liv, min lovsang

trone.

For mange er jeg blevet et
tegn, og du er min sikre

Hebr 12,1-2

31

men vær frimodige, jeg har
overvundet verden.

udholdenhed og med den

Joh 16,33

33

Forventning trukket i
langdrag gør hjertet sygt,
et opfyldt ønske er livets
træ.

Ordsp 13,12

hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos
Sl 119:81

Ef 1,18-19

36

ynkværdigste af alle
mennesker.

Tit 1,2

fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet
hen.

Sl 37:5

1 Kor 15,19-20

34

Gud, du er min Gud,
jeg søger dig,
i det tørre, udpinte,
vandløse land.

Sl 63,2

40

Luk 21,33

38

... vort borgerskab er i
som frelser.
Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det
skikkelse som hans
herliggjorte legeme ...
41

Jesus føre de hensovede
sammen med ham.
sammen med Herren.
Trøst derfor hinanden med
disse ord.
43

en ny jord......
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.

Han ... sagde:
Frygt ikke! Jeg er den første
og den sidste og den, som
lever: Jeg var død, og se, jeg
lever i evighedernes evighedøden og dødsriget.

deres øjne, og døden skal
ikke være mere,
ej heller sorg,
ej heller skrig,
ej heller pine skal være
mere.

42

Ja, jeg kommer snart.

45

Åb. 22,7

Jeg er Alfa og Omega, den
første og den sidste,
begyndelsen og enden.

Åb. 22,13

Åb. 21,1&3

44

Åb 1,17-18

Fil 3,20-21

...at I ikke skal sørge som
de andre, der ikke har noget
tror, at Jesus døde og

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

men mine ord skal aldrig
37

Gud, der ikke lyver, har lovet

39

skrevet, er jo skrevet, for at

Sl 71,5-7

32

35

at I skal have fred i mig.
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