
Avsnitt 65:
 Uppenbarelseboken 21

 
Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Jes 65:17
Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte 
mer minnas det förgångna eller tänka på det.

2 Petr 3:13
Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny 
jord där rättfärdighet bor.

Luk 21:33
Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

2 Petr 3:10
Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna 
försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av 
hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.

2 Petr 3:7
Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma 
ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa 
människorna ska dömas och gå under.

Upp 20:11
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För 
hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats 
för dem.

Ps 102:26-27
För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina 
händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla 
nötas ut som kläder, du ska byta ut dem som en mantel och de 
försvinner.

01:11-01:20 

01:21-01:29

02:30-02:34

02:35-02:49

02:50-03:11

03:14-03:23

03:34-03:54  

1/8



Upp 21:4
Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas 
mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr 
var är borta.
Upp 22:3
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska 
stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom.

Hes 47:10
Fiskare ska stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglajim, och 
hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas 
fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles som i Stora havet.

1 Mos 7:11
Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra 
månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster 
öppnades,

Upp 21:2
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från 
himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Hebr 12:22
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det 
himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental,
Gal 4:26
Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Hebr 13:14
Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska 
komma.

Upp 3:12
Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och 
han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds 
namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer 
ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

Upp 21:4
Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas 
mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr 
var är borta.

Jes 25:8
Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från 
alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren 
har talat.

04:11-04:19

04:28-04:35

05:04-05:10

05:23-05:31

05:45-05:52

06:03-06:14

07:35-07:44 

2/8



3/8

Upp 20:14
Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga 
eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i 
livets bok kastades han i eldsjön.

Jes 65:17
Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer 
minnas det förgångna eller tänka på det.

Upp 21:5
Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han 
sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna."

Rom 8:21
att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och 
nå fram till Guds barns härliga frihet.

Upp 21:6
Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen 
och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets 
vatten.

Upp 16:17
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från 
tronen i templet: ’Det har skett.’

Upp 7:17
för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem 
till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.

Joh 4:14
Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig 
någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten 
som flödar fram till evigt liv.

Upp 21:7
Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och 
han ska vara min son. 

Upp 21:5
Och han som satt på tronen sade: ’Se, jag gör allting nytt.’ Och han 
sade: ’Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.’

Upp 21:8
Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de 
sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, 
de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den 
andra döden.
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Luk 9:62
Jesus svarade: ’Den som sätter handen till plogen och sedan blickar 
bakåt passar inte för Guds rike.’
Luk 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför 
Guds änglar.

Upp 20:6
Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över 
dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och 
Kristi präster och regera med honom i tusen år.
Upp 22:19
Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska 
Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden 
som beskrivs i denna bok.

Upp 21:9
En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de 
sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: "Kom, jag ska 
visa dig bruden, Lammets hustru."

Upp 19:7
Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop 
har kommit och hans brud har gjort sig redo.
Upp 22:17
Och Anden och bruden säger: ’Kom!’ Och den som hör det ska 
säga: ’Kom!’ Och den som törstar ska komma, och den som vill ska 
fritt få ta emot livets vatten.

Upp 21:27
Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som 
ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i 
livets bok som tillhör Lammet.

Hebr 11:16
Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms 
inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt 
dem.

Hebr 12:22
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det 
himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental,

Upp 21:10
Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och 
visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, 
från Gud.
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Upp 21:2
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från 
himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Upp 21:11
Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste 
ädelsten, som kristallklar jaspis.

Upp 4:3
Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol, 
och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd.

Upp 22:1
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som 
går ut från Guds och Lammets tron.

Upp 21:12
Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna 
fanns tolv änglar. Där var också namn inskrivna: namnen på Israels 
barns tolv stammar. 

Hebr 11:10
för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars 
byggmästare och skapare är Gud.

Apg 1:13
När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de 
brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, 
Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, 
Jakobs son.

Apg 1:26
Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han 
räknades sedan som apostel tillsammans med de elva.

Upp 21:15
Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta 
staden och dess portar och dess mur. 

Upp 11:1
Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: ’Stå upp 
och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.’

Upp 21:16
Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och 
han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd 
och bredd och höjd var lika. 
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1 Kung 6:20
Koret var tjugo alnar långt, tjugo alnar brett och tjugo alnar högt. 
Han täckte det med fint guld och satte framför det ett altare, klätt med 
cederträ.

Upp 21:22
Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den Allsmäktige 
och Lammet är dess tempel. 

Mark 11:17
Och han undervisade dem och sade: ’Står det inte skrivet: Mitt hus 
ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett 
rövarnäste!’

Jes 2:1-4
Det ord som Jesaja, Amos son, såg i en syn angående Juda och 
Jerusalem: Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus 
ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över 
höjderna. Alla hednafolk ska strömma dit, många folk ska gå i väg 
och säga: ’Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds 
hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar.’ 
För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. 
Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då 
ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till 
vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för 
krig.

Joh 2:20
Judarna sade: ’I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och 
du ska resa upp det på tre dagar!’

Upp 21:23
Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet 
lyser upp den och dess lampa är Lammet. 

Jes 60:19
Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig 
med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din 
härlighet.

Ps 148:3 & 148:5-6
Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor! [...] 
De ska prisa Herrens namn, för han befallde och de skapades. Han 
gav dem deras plats för alltid och för evigt, han gav dem en lag som 
ingen bryter.
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Upp 22:2
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det 
bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv 
ger läkedom åt folken.

Hebr 1:3
Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, 
och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en 
rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i 
höjden.

Jes 60:1
Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp 
över dig.

Upp 21:24
Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin 
härlighet i den. 

Upp 20:7-10
Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt 
fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra 
hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är 
som havets sand. De drog upp över hela jordens vidd och 
omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom 
ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett 
dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den 
falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters 
evighet.

Upp 20:15
Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de 
ska regera på jorden.
Upp 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och 
jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu 
vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och 
dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De 
levde och regerade med Kristus i tusen år.

Upp 21:25
Dess portar ska aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där – 
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Jes 60:11
Dina portar ska ständigt stå öppna, varken dag eller natt ska de 
stängas, så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar 
föras med i tåget.

Upp 21:26
och folkens härlighet och ära ska föras in i staden.

Upp 21:24
Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin 
härlighet i den.

Upp 21:27
Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som 
ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i 
livets bok som tillhör Lammet.

Upp 20:15
Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
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