
  Glæd dig 
Kongen kommer

Vi var børn og stod på havnen i Struer sammen med 

mange af byens borgere og ventede på, at Kong Frederik  

den 9., dronningen og de tre prinsesser skulle komme.  

Forventningen var stor, og glæden blev indfriet, da  

kongeskibet lagde til, og vi så et glimt af kongefamilien, 

der blev modtaget af byens borgmester. Vi havde set 

Danmarks konge.

Gennem hele Bibelen går der en understrøm af forventning om, at  
Messias, himlens kongesøn, vil komme til vores jord for at regere som 
konge. De gudfrygtige i landet ventede med længsel ”Israels trøst“. De 
vise mænd fra Østen spurgte til ”jødernes konge“. Folkeskaren hyldede  
Jesus, da han red ind i Jerusalem og dermed opfyldte den gamle profeti: 
”Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et 
trækdyrs føl“ (Zak 9,9; Matt 21,5). Men først måtte Jesus ofre sit liv og 
bære verdens synd, så syndere kunne blive frelst og leve i Guds rige.



Det kristne håb
Jesus gav dette løfte til sine efterfølgere: ”Tro på Gud og tro på mig! I 
min faders hus er mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg 
går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har 
gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at 
også I skal være, hvor jeg er“ (Joh 14,1-3).

Paulus fulgte op på dette løfte, da han skrev til sine medkristne: ”Men 
vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Jesus Kristus som 
frelser“ (Fil 3,20). I sit brev til sin unge medarbejder Titus, opmuntrede 
han ham til at leve besindigt, retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, 
”mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og 
frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed“ (Tit 2,13). I Bibelens 
allersidste kapitel kan vi læse apostlen Johannes’ længselsfulde svar  
på Jesu løfte om, at han kommer snart: ”Amen, kom, Herre Jesus!“  
(Åb 22,20).

Hvornår vil Jesus komme igen?
Vi behøver ikke spekulere på, hvornår og hvordan Jesus kommer igen, 
for Bibelen fortæller det klart. Jesu disciple stillede ham spørgsmålet: 
”Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme 
og verdens ende?“ (Matt 24,3). Der var ingen tvivl hos disciplene – de 
senere kristne – at Jesus ville komme ved verdens ende, altså når men-
neskets tilværelse her på jorden slutter. 

Jesus indledte sit svar med disse ord: ”Se til, at ingen fører jer vild!“ Jesus 
vidste, at nogle ville forsøge at knytte Jesu genkomst til et andet tids-
punkt end verdens ende. Og det er der talrige eksempler på, uden at vi 
skal gå i detaljer med det her. Jesus sagde klart om tidspunktet for sin 
genkomst: ”Den dag eller time er der ingen, der kender, hverken engle-
ne i himlen eller Sønnen, men alene Faderen“ (Matt 24,36). Tidspunktet 
er altså verdens ende, og vi kan ikke beregne dato eller årstal.



Hvordan kommer Jesus? 
Her er nogle bibelske fakta:

Jesus kommer pludseligt og overraskende for dem, der ikke har 
forberedt sig. Som en tyv om natten. ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad 
dag jeres Herre kommer“ (Matt 24,42-44).

Jesus kommer virkeligt og personligt. Han ”skal komme igen på 
samme måde, som I har set ham fare op til himlen“ (ApG 11,9-11). Det 
skal forstås bogstaveligt, ikke åndeligt eller i billedsprog.

Jesus kommer både synligt og hørligt for alle. ”Se han kommer med 
skyerne og hvert øje skal se ham“ (Åb 1,7). ”For som lynet komme fra 
øst og lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være“ 
(Matt 24,27). Han kommer med basunklang. ”For Herren selv vil, når 
befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige 
ned fra himlen“ (1 Thess 4,16).

Jesus kommer i skyerne med herlighed. ”Og de skal se Menneske-
sønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed“ (Mark 13,26).

Jesus kommer for at hente sine trofaste. ”Og han skal sende sine 
engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen 
fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden“ 
(Matt 24,31). Der er ingen hemmelige bortrykkelser. Det sker åbent ved 
Jesu synlige genkomst.

Jesus møder sine trofaste i luften, ikke på jorden. ”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. 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“ (1 Thess 4,16.17).

Glæd dig – Kongen kommer



Jesus kommer som Kongernes Konge og Herrernes Herre.  
”Hans navn er Guds Ord … På sin kappe og på sin hofte har han et  
navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre“ (Åb 19,13.16).

En glædelig dag
Verdens ende bliver for den troende en befrielsens og glædens dag. 
Når Jesus kommer igen, så bliver det ”for at frelse dem, der venter på 
ham“ (Hebr 9,28). Også Paulus så frem til denne dag med visheden om, 
at han skulle få retfærdighedens sejrskrans – ”og ikke mig alene, men 
alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst“ (2 Tim 4,8).

Profeten Esajas ser frem i tiden til den dag, hvor ”Gud Herren tørrer 
tårerne af hvert ansigt“. ”På den dag skal man sige: Han er vor Gud, vi 
satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi 
på, lad os juble og glæde os over hans frelse“ (Es 25,9)

Lykkelig den, der venter på, at vor Herre og Konge, Jesus Kristus,  
kommer i himlens skyer.
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