
Luk 1:26a  I sjätte månaden blev ängeln 
Gabriel sänd av Gud  

Luk 1:27  till en jungfru i staden Nasaret i 
Galileen. 
Luk 1:28  Ängeln kom in och sade till 
henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är 
med dig."  

Luk 1:30  ……"Frukta inte, Maria. Du har 
funnit nåd hos Gud.  



Luk 1:31  Se, du skall bli havande och föda 
en son, och du skall ge honom namnet 
Jesus.  

Luk 1:32  Han skall bli stor och kallas den 
Högstes Son, och Herren Gud skall ge 
honom hans fader Davids tron.  

Luk 1:33  Han skall vara konung över 
Jakobs hus för evigt, och hans rike skall 
aldrig få något slut." 



  Psa 2:7  Jag vill kungöra HERRENS 
beslut. Han sade till mig: "Du är min Son, 
jag har i dag fött dig. 
  



Psa 89:35  (89:36) En gång har jag svurit 
vid min helighet, och mitt löfte till David 
skall jag inte bryta.  

Psa 89:36  (89:37) Hans efterkommande 
skall bestå för evigt och hans tron inför 
mig så länge som solen,  

Psa 89:37  (89:38) som månen skall den 
bestå för evigt. Och trofast är vittnet i 
skyn." Sela.  



1Mo 49:10  Spiran skall inte vika från 
Juda, inte härskarstaven från hans fötter, 
förrän han som den tillhör kommer och 
folken blir honom lydiga.  

  



Mat 1:20  ….. då visade sig en Herrens 
ängel för Josef i en dröm och sade: "Josef, 
Davids son, var inte rädd att ta till dig 
Maria, din hustru, ty barnet i henne har 
blivit till genom den helige Ande.  

Mat 1:21  Hon skall föda en son, och du 
skall ge honom namnet Jesus, ty han skall 
frälsa sitt folk från deras synder."  



Mat 1:22  Allt detta skedde, för att det 
skulle uppfyllas som Herren hade sagt 
genom profeten:  

Mat 1:23  Se, jungfrun skall bli havande 
och föda en son, och man skall ge honom 
namnet Immanuel, det betyder Gud med 
oss. 
  



Jer 31:33  Nej, detta är det förbund som jag efter 
denna tid skall sluta med Israels hus, säger 
HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och 
skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud 
och de skall vara mitt folk.  

Jer 31:34  Då skall de inte mer behöva undervisa 
varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna 
HERREN!" Ty alla skall känna mig från den minste 
bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag 
skall förlåta deras missgärningar och deras synder 
skall jag inte mer komma ihåg. 



Jes 7:14  Därför skall Herren själv ge er ett 
tecken: Se, jungfrun skall bli havande och 
föda en son och hon skall ge honom 
namnet Immanuel. 
  



Luk 2:10  Men ängeln sade: "Var inte 
förskräckta! Se, jag bär bud till er om en 
stor glädje för hela folket.  

Luk 2:11  Ty i dag har en Frälsare blivit 
född åt er i Davids stad, och han är 
Messias, Herren.  

Luk 2:12  Och detta är tecknet: Ni skall 
finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba." 



Mat 2:2  och frågade: "Var är judarnas 
nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna 
gå upp och har kommit för att tillbe 
honom." 
  



Sak 9:9  Fröjda dig storligen, du Sions 
dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! 
Se, din konung kommer till dig, rättfärdig 
och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, 
ridande på en åsna, på en åsninnas föl. 
  



Mat 21:4  Detta hände för att det skulle 
uppfyllas som var sagt genom profeten:  

Mat 21:5  Säg till Sions dotter: Se, din 
konung kommer till dig, ödmjuk, ridande 
på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas 
föl.   

  



Mat 21:9  Och folket, både de som gick 
före honom och de som följde efter, 
ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad 
är han som kommer i Herrens namn. 
Hosianna i höjden! 
 
  



Mar 11:10  Välsignat är vår fader Davids 
rike som kommer. Hosianna i höjden! 
Luk 19:38  "Välsignad är han som 
kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i 
himlen och ära i höjden!" 
  



Mar 14:61  Men Jesus teg och svarade inte. 
Översteprästen frågade honom vidare: "Är 
du Messias, den Välsignades son?"  

Mar 14:62  Jesus svarade: " Jag Är. ……. 
  



2Mo 3:14  Gud sade till Mose: "Jag är den Jag 
Är." Och han sade vidare: "Så skall du säga 
till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er."  

2Mo 3:15  Och Gud sade ytterligare till Mose: 
"Så skall du säga till Israels barn: HERREN, 
era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och 
Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall 
vara mitt namn för evigt och så skall man kalla 
mig från släkte till släkte. 



Mar 14:62  ….. Och ni skall få se 
Människosonen sitta på Maktens högra 
sida och komma bland himlens moln." 
  



Dan 7:13  I min syn om natten såg jag, och 
se, en som liknade en människoson kom 
med himlens skyar, och han närmade sig 
den Gamle och fördes fram inför honom.  

Dan 7:14  Åt honom gavs makt och ära och 
rike, och alla folk och stammar och språk 
måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt 
välde som inte skall ta slut, och hans rike 
skall inte förstöras.  


