
 
 

Hvad sker der når vi dør? 
Troens Fundament – del 5: ”Om dødes opstandelse”  
 

Nr. 313 – søndag den  25.04 Varde + 02.05 Esbjerg / Frank A. Kristensen 
 
Vores tid, er en faktor i vores erfaringsverden. Vi er bundet af tiden, intet 
menneske har magt til at standse tidens gang eller skrue den tilbage. 
 
En dag vil Gud bringe denne nuværende verden til ophør, og sammen med 
den, vil tiden, som vi kender den nu, atter høre op med at eksistere. 
 
Evigheden er Guds egen tilværelsesform  
- evigheden er Guds egen tilværelsesform. Den adskiller sig fra vores tid 
 
Døden kom ind i verden gennem synden / 1 Kor 15, 54-57 (Esaj 25) 
”Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? 
Død, hvor er din brod? Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven.   
Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!” 
 
• Den første “opstandelse” - Vi som var døde i synden (åndelig døde)  
  – er nu gjort levende med Kristus (Ef 2,1). Løskøbte med hans blod. 
 
Læs: 2 Kor 4,16-18 (HvD) 
 
Vores personlighed har to forskellige udspring: 
• Den fysisk materielle del af mennesket 
• Den usynlige del af mennesket - ånden og sjælen der kommer ovenfra – fra    
  Gud selv. Ved døden bliver den usynlige del (ånden og sjælen) af  
  mennesket frigjort fra kroppen. 
 

 
 
Efter døden – legemet tilbage til jorden. 
Ånden og sjælen bevæger sig ind i en ny tilværelsesform. 

Ved døden træder vi frem for Gud. Derefter bliver hver ånd overgivet til 
fastsatte stand og sted og forbliver der, indtil den kaldes frem igen ved 
legemets opstandelse. 
 
Dødsriget - læs: Luk 16,19-31 
Hvilestedet bliver kaldt ”Abrahams skød” – på dansk: ”paradiset” 
Abraham – de troendes far – stedet for alle de ånder som troede. 
 
• Der er en adskillelse mellem de retfærdige og de onde afdødes ånder. 
• Tilstanden for de retfærdige afdøde ånder, var anderledes i perioden FØR 
Kristi død (korset) og opstandelse end nu – vores tidsalder – efter korset. 
 
Da Jesus døde gik han ned i dødsriget - Åb 1, 17-18 / Ef 4, 8 / 1 Peter 3, 19 
 
Efter korset: fuld soning for synden – derfor er vejen åben for de 
retfærdiges ånder til straks at stige direkte ind i Himlen (paradis) og ind i selve 
Guds område og nærvær (Luk 23,43: ”I dag skal du være med mig i paradis”) 
 
John 14, 2 - Jesus: ”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?” 
 
Ef. 2, 4-7 
 
ApG 7,55-56 + 59-60: Stefanus havde en forvisning om, at hans ånd, umid-
delbart efter legemets død, ville stige direkte ind i Himlen, ind i Guds nærvær. 
 
Paulus blev rykket op til den tredje himmel – 2 Kor 12, 2. Hans åbenbaring af 
himlen/evigheden, hjælper os at forstå mere af dette mysterium. 
 
1 Kor 15, 20-22 Jesus opstandelse fra de døde, danner et forbillede, som skal 
følges af alle troende. 
 
2 Kor 5. 1-10 (HvD) / Filip 1,23-24 / Filip 3, 20-21 (HvD) 
 

Til samtale: 
1) Hvad sker der, når vi træder ud af tiden og ind i evigheden? 
2) Hvad er ”dødsriget” / ”Abrahams skød” (paradiset) Luk 16, 19-31  

– før og efter korset? 
3) Hvad bliver levende for dig, når du læser:  ApG 7,55-56 + 59-60 

2 Kor 5. 1-10 / Filip 1,21-24 / Filip 3, 10-11 
- hvad konkluderer du? 

4) Er du bange for døden? 
5) Hvilken opstandelse finder sted når Jesus kommer igen? 

 

Som æblet: kødet forgår 
 – men kernen bærer på 
fremtiden… 


