Vervulde profetie
Herziene Staten Vertaling
De  Bijbel  staat  vol  met  profetieën  waarvan  het  overgrote  deel  inmiddels  al  is  uitgekomen  en  
tot  in  de  kleinste  details  is  vervuld.  De  profetieën  die  nog  niet  vervuld  zijn  hebben  voornamelijk  
betrekking  op  de  wederkomst  van  Jezus,  de  gebeurtenissen  omtrent  de  “eindtijd”  en  het  ‘laatste  
der  dagen”.  De  profetieën  die  werden  uitgesproken  over  Jezus  zelf  werden  vele  duizenden  jaren  
gedaan  voor  Hij  werd  geboren  en  zijn  voor  veel  mensen  een  grote  inspiratie  en  bevestiging  van  de  
waarheid  die  besloten  ligt  in  de  Bijbel.

De  geboorte  van  Jezus
Jezus  wordt  als  een  mens  geboren  en  zal  de  kop  van  Satan  vermorzelen
Genesis  3:14-15
          Toen  zei  de  HEERE  God  tegen  de  slang:  Ik  zal    vijandschap  teweegbrengen  tussen  u  en  de  
vrouw,  en  tussen  uw  nageslacht  en  haar  Nageslacht;;  Dat  zal  u  de  kop  vermorzelen,  en  u  zult  Het  de  
hiel  vermorzelen.
Vervulling:
Galaten  4:4
          Maar  toen  de  volheid  van  de  tijd  gekomen  was,  zond  God  Zijn  Zoon  uit,  geboren  uit  een  vrouw,    
geboren  onder  de  wet,
Hebreeën  2:14
          Omdat  nu  die  kinderen  van  vlees  en  bloed  zijn,    heeft  Hij  eveneens  daaraan  deel  gehad    om  door  
de  dood  hem  die  de  macht  over  de  dood  had  –  dat  is  de  duivel  –  teniet  te  doen,  en  allen  te  verlossen  
die  door  angst  voor  de  dood  gedurende  heel  hun  leven    aan  slavernij  onderworpen  waren.
1  Johannes  3:8
          Wie  de  zonde  doet,  is  uit  de  duivel;;  want  de  duivel  zondigt  vanaf  het  begin.  Hiertoe  is  de  Zoon  
van  God  geopenbaard,  dat  Hij  de  werken  van  de  duivel  verbreken  zou.
Jezus  werd  geboren  in  Bethlehem  uit  de  stam  van  Juda
Michah  5:2-5
          En  u,    Bethlehem-Efratha,  al  bent  u  klein  onder  de  duizenden  van  Juda,  uit  u  zal  Mij  voortkomen  
Die  een  Heerser  zal  zijn  in  Israël.  Zijn  oorsprongen  zijn  van  oudsher,  van  eeuwige  dagen  af.
Hij  zal  Vrede  zijn.  
Vervulling:
Matthëus  2:1-6
          Toen  nu  Jezus    geboren  was  in  Bethlehem,  in  Judea,  in  de  dagen  van  koning  Herodes,  zie,  wijzen  
uit  het  oosten  kwamen  in  Jeruzalem  aan,  en  zeiden:  Waar  is  de  pasgeboren  Koning  van  de  Joden?  

