
Dan 12:2  De många som sover i mullen ska 

vakna, några till evigt liv och andra till förakt 

och evig skam.  

Dan 12:13  Men gå du bort tills slutet kommer. 

Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott 

vid dagarnas slut."  

  



Joh 6:39  Och detta är hans vilja som har sänt 

mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla 

dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå 

på den yttersta dagen.  

Joh 6:40  Ja, detta är min Fars vilja: att var och en 

som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt 

liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta 

dagen."  

Joh 6:44  Ingen kan komma till mig om inte 

Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska 

låta honom uppstå på den yttersta dagen.  



1Ko 15:22  Liksom alla dör i Adam, så ska också 

alla göras levande i Kristus.  

  



Apg 24:15  Och jag har samma hopp till Gud som 

de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall 

uppstå en gång.  

  



1Sa 28:15  Samuel sade till Saul: "Varför har du 

stört mig och manat fram mig?" 

1Sa 28:19  Herren ska ge både dig och Israel i 

filisteernas hand, och i morgon ska du och dina 

söner vara hos mig. 

  



Mat 22:31  Men när det gäller de dödas 

uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er:  

Mat 22:32  Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud 

och Jakobs Gud ? Han är inte de dödas Gud, utan 

de levandes."  

  



Luk 9:30  Och två män samtalade med honom. 

Det var Mose och Elia,  

  



Luk 16:22  Så dog den fattige, och han fördes av 

änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den 

rike dog och blev begravd.  

Luk 16:23  I helvetet, där han plågades, lyfte han 

sin blick och fick se Abraham långt borta och 

Lasarus hos honom.  

  



Joh 11:25  Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och 

livet. Den som tror på mig ska leva om han än 

dör,  

Joh 11:26  och den som lever och tror på mig ska 

aldrig någonsin dö. Tror du detta?"  

  



2Ko 5:8  Men vi är ändå vid gott mod och skulle 

hellre flytta bort från kroppen och vara hemma 

hos Herren.  

Fil 1:23  Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan 

att bryta upp och vara hos Kristus, det vore 

mycket bättre.  

  



Joh 5:28  …den stund kommer, då alla som är i 

gravarna skall höra hans röst  

Joh 5:29  och gå ut ur dem. De som har gjort gott 

skall uppstå till liv, och de som har gjort ont 

skall uppstå till dom.  

  



Mat 25:46  Och dessa ska gå bort till evigt straff, 

men de rättfärdiga till evigt liv."  

  



2Ko 5:10  Ty vi måste alla träda fram inför Kristi 

domstol, för att var och en skall få igen vad han 

har gjort här i livet, gott eller ont.  
  



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.  

Upp 20:12  Och jag såg de döda, både stora och små, stå 

inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok 

öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina 

gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.  

Upp 20:13  Och havet gav igen de döda som fanns i det, 

och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, 

och var och en dömdes efter sina gärningar.  

Upp 20:14  Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, 

det vill säga eldsjön, är den andra döden.  

Upp 20:15  Om någon inte fanns skriven i livets bok 

kastades han i eldsjön.  



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.  

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.  
 

 


