WAARVOOR KOMT DE MESSIAS?
2e adventszondag.

Psalm 8:5-7

Wat is dan de sterveling, dat U aan hem
denkt, en het mensenkind, dat U naar hem
omziet? Toch hebt U hem weinig minder
gemaakt dan de engelen en hem met eer
en glorie gekroond. U doet hem heersen
over de werken van Uw handen, U hebt
alles onder zijn voeten gelegd: schapen en
runderen, die allemaal, en ook de dieren
van het veld,

Genesis 3:15

En 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.

Genesis 49:8-10

Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je
hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor
jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp; van je prooi
ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich
gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als
een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? De
scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten,
totdat Silo komt, en Hem zullen de
volken gehoorzamen.

Numeri 24:17-19

Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster
uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit
Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab
verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.
Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn
vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen.
Uit Jakob zal hij heersen.

2 Samuël 7:13-15

Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw
vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt,
doen opstaan en Ik zal zijn koningschap
bevestigen. Die zal voorb Mijnb Naam een
huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn
koningschap voor eeuwig bevestigen. Ík
zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot
een zoon zijn.

Daniël 7:13+14

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er
kwam met de wolken van de hemel Iemand als
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van
dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht
naderbij v komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken,
natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die
Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Psalm 90:15-20

Zie om naar deze wijnstok, de stam die Uw
rechterhand geplant heeft, en dat om de
Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt;
Uw volk komt om door de bestraffing van Uw
aangezicht. Laat Uw hand rusten op de Man
van Uw rechterhand, op de Mensenzoon, Die
U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

Jeremia 30:8+9

Want op die dag zal het geschieden, spreekt
de HEERE van de legermachten, dat Ik
zijn juk van uw nek zal breken en uw banden
zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet
meer door hem laten dienen, maar zij zullen
de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning
David, Die Ik hun zal doen opstaan.

Ezechiël 34:22-25

Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet
meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over
hen één Herder doen opstaan en Die zal ze
weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden
en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de
HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn
Knecht David zal Vorst zijn in hun midden.
Ík, de HEERE, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten.

Jesaja 9:5-7

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,
Vredevorst. 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 gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Jesaja 11:1-10

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn
wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de
Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de
Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij
zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij
zal niet vonnissen naar wat Zijn oren
horen.
horen.

hen

Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid
en de zachtmoedigen van het land zal Hij met
rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de
aarde slaan met de roede van Zijn mond en
met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel
om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel
om Zijn middel. Een wolf zal bij een lam
verblijven,

een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een
kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij
elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.
Koe en berin zullen samen weiden, hun
jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw
zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal
zich vermaken bij het hol van een adder, en in
het nest van een gifslang zal een peuter zijn
hand steken.

Men zal nergens kwaad doen of verderf
aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de
aarde zal vol zijn van de kennis van de
HEERE, zoals het water de bodem van de zee
bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï
er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken
vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Jesaja 53:10

Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij
zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben,
zal hij nakomelingen zien en een lang leven
hebben en het voornemen des HEREN zal
door zijn hand voortgang vinden.

Lukas 1:31-33

En zie, u zult zwanger worden en een
Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus
geven. 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, en Hij zal over het huis van
Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Lukas 1:68-72

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want
Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een
hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het
huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die
er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk
verlossing van onze vijanden en bevrijding uit
de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen
en te denken aan Zijn heilig verbond.

Lukas 2:29-32

Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in
vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen
hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt
voor de ogen van alle volken, een licht om de
heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te
verheerlijken

Handelingen 1:3+6

Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook
levend aan hen vertoond, met veel
onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang,
waarbij Hij door hen gezien werd en over de
dingen sprak die het Koninkrijk van God
betreffen.
Here herstelt Gij in deze tijd uw koningschap
voor Israël???

