
Mattheus  1:18-23
De  geboorte  van  Jezus  Christus  was  nu  als  volgt.    Terwijl  Maria,  Zijn  moeder,  met  Jozef  in  onder-
trouw  was,  bleek  zij,  nog  voordat  zij  samengekomen  waren,  zwanger  te  zijn  uit  de  Heilige  Geest.
Jozef,  haar  man,  wilde  haar  onopgemerkt  verlaten,  omdat  hij  rechtvaardig  was  en  haar  niet  in  het  
openbaar  te  schande  wilde  maken.  Terwijl  hij  deze  dingen  overwoog,  zie,  een  engel  van  de  Heere  
verscheen  hem  in  een  droom  en  zei:  Jozef,  zoon  van  David,  wees  niet  bevreesd  Maria,  uw  vrouw,  
bij  u  te  nemen,  want  wat  in  haar  ontvangen  is,  is  uit  de  Heilige  Geest;;
en  zij  zal  een  Zoon  baren,  en    u  zult  Hem  de  naam  Jezus  geven,  want    Hij  zal  Zijn  volk  zalig  
maken  van  hun  zonden.  Dit  alles  is  geschied  opdat  vervuld  werd  wat  door  de  Heere  gesproken  
is  door  de  profeet,  toen  hij  zei:  Zie,  de  maagd  zal  zwanger  worden  en  een  Zoon  baren,  en  u  zult  
Hem  de  naam  Immanuel  geven;;  vertaald  betekent  dat:  God  met  ons.

Lukas  1:26-35
In  de  zesde  maand  werd  de  engel  Gabriël  door  God  gezonden  naar  een  stad  in  Galilea,  waarvan  
de  naam  Nazareth  was,  naar  een  maagd  die  ondertrouwd  was  met  een  man,  van  wie  de  naam  
Jozef  was,  uit  het  huis  van  David;;  en  de  naam  van  de  maagd  was  Maria.

Koningen  zullen  zich  voor  hem  buigen

Psalm  72:10,11
De  koningen  van  Tarsis  en  de  kustlanden  zullen  schatting  brengen;;  de  koningen  van  Sjeba  en  
Seba  zullen  schatten  aanvoeren.  Ja,  alle  koningen  zullen  zich  voor  hem  neerbuigen,  alle  heiden-
volken  zullen  hem  dienen.

Vervulling:

Matthëus  2:1-11
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?  Want  wij  hebben  Zijn  ster  in  het  oosten  gezien  en  zijn  gekomen  om  Hem  te  aanbid-
den…  En  toen  zij  in  het  huis  kwamen,  vonden  zij  het  Kind  met  Maria,  Zijn  moeder,  en  zij  vielen  
neer  en  aanbaden  Het.  Zij  openden  hun  schatkisten  en  brachten  Hem  geschenken:  goud  en  
wierook  en  mirre.

De  kindermoord

Jeremia  31:15
Zo  zegt  de  HEERE:  Er  is  een  stem  gehoord  in  Rama,  een  rouwklacht,  een  zeer  bitter  geween:  
Rachel  weent  over  haar  kinderen.  Zij  weigert  zich  te  laten  troosten  over  haar  kinderen,
want  zij  zijn  er  niet  meer.

Vervulling:

Matthëus  2:16-18
Toen  werd  Herodes,  die  zag  dat  hij  door  de  wijzen  bedrogen  was,  verschrikkelijk  kwaad.  Hij  
stuurde  er  soldaten  op  uit  en  bracht  al  de  jongetjes  om  die  er  binnen  Bethlehem  en  in  heel  dat  ge-
bied  waren,  van  twee  jaar  oud  en  daaronder,  in  overeenstemming  met  de  tijd  die  hij  bij  de  wijzen  
nauwkeurig  nagevraagd  had.  Toen  is  vervuld  wat  gesproken  is  door  de  profeet  Jeremia:  Een  stem  
is  in  Rama  gehoord,  geklaag,  gejammer  en  veel  gekerm;;  Rachel  huilde  over  haar  kinderen,  en  
wilde  niet  vertroost  worden,  omdat  zij  er  niet  meer  zijn.
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