
Vervulde profetie
Herziene Staten Vertaling

Jezus  werd  geboren  uit  het  geslacht  van  David

Jesaja  9:5-6
          Want  een  Kind  is  ons  geboren,  een  Zoon  is    ons  gegeven,  en  de  heerschappij  rust  op  Zijn  
schouder.  En  men  noemt  Zijn  Naam  Wonderlijk,    Raadsman,  Sterke  God,  Eeuwige  Vader,  Vrede-
vorst.Aan  de  uitbreiding  van  deze  heerschappij  en  aan  de  vrede  zal  geen  einde  komen  op  de  troon  
van  David  en  over  zijn  koninkrijk,  om  het  te  grondvesten  en  het  te  ondersteunen  door  recht  en  gere-
chtigheid,  van  nu  aan  tot  in  eeuwigheid.

Jeremia  30:5
          maar  zij  zullen  de  HEERE,  hun  God,  dienen,  en  hun  Koning    David,  Die  Ik  hun  zal  doen  opstaan.

Vervulling:

Matthëus  1:1
          Het  geslachtsregister  van  Jezus  Christus,  de  Zoon  van    David,  de  Zoon  van  Abraham.

Lukas  1:32
          Hij  zal  groot  zijn  en  de  Zoon  van  de  Allerhoogste  genoemd  worden,  en    God,  de  Heere,  zal  Hem  
de  troon  van  Zijn  vader  David  geven,

Handelingen  13:22,23
          En  van  toen  af  vroegen  zij  om  een  koning,  en  God  gaf  hun    Saul,  de  zoon  van  Kis,  een  man  uit  de  
stam  van  Benjamin,  gedurende  veertig  jaar.  En  nadat  Hij  hem  had  afgezet,  verwekte  Hij    David  voor  
hen  tot  koning;;  Hij  gaf  ook  getuigenis  van  hem  met  de  woorden:    Ik  heb  David,  de  zoon  van  Isaï,  
gevonden,  een  man  naar  Mijn  hart,  die  alles  zal  doen  wat  Ik  wil.
Uit  zijn  nageslacht  heeft  God  voor  Israël,  volgens  de  belofte,  de  Zaligmaker  Jezus  doen  voortkomen.

Er  werd  voor  ons  een  kind  geboren  

Jesaja  9:6
          Want  een  Kind  is  ons  geboren,  een  Zoon  is    ons  gegeven,

Vervulling:

Lukas  2:10-12
En  de  engel  zei  tegen  hen:  Wees  niet  bevreesd,  want  zie,  ik  verkondig  u  grote  blijdschap,  die  voor  
heel  het  volk  wezen  zal,  namelijk  dat  heden  voor  u  in  de  stad  van  David  de  Zaligmaker  geboren  is;;  
Hij  is  Christus,  de  Heere.  En  dit  zal  voor  u  het  teken  zijn:  u  zult  het  Kindje  vinden  in  doeken  gewik-
keld  en  liggend  in  de  kribbe.

De  verlosser  werd  geboren  uit  een  maagd

Jesaja  7:14
Daarom  zal  de  Heere  Zelf  u  een  teken  geven:    Zie,  de  maagd  zal  zwanger  worden.  Zij  zal  een  Zoon  
baren  en  Hem  de  naam  Immanuel  geven.


