
Avsnitt 3: Kung på Sions berg

Ps 2
”Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga 
tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med 
varandra mot Herren och hans Smorde: "Låt oss slita 
sönder deras band och kasta av oss repen." Han som bor 
i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i 
vrede, i glödande harm förskräcker han dem: "Det är jag 
som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." Jag 
vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: "Du är min 
Son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge 
dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 
Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som 
lerkrukor." Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni 
domare på jorden! Tjäna Herren med fruktan och gläd er 
med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir 
vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede 
upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.”

Upp 11:
”Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans 
Smorde”

Upp 17:
”De [kungarna] ska strida mot Lammet, men Lammet ska 
besegra dem”

Ps 2
”Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga 
berg."

Ps 2
”Jag vill förkunna Herrens beslut, han sade till mig: Du är 
min Son”

Ps 2
”Du är min Son, jag har fött dig i dag.”
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Joh 3
”han [Gud] utgav sin enfödde Son” 

Mika 4
”Herren skall vara konung över dem på Sions berg” 

Upp 14
”Lammet stod på Sions berg” 

Upp 14
”Och jag hörde en röst från himlen”

Ps 2
”Be mig, så ger jag dig hednafolken till arvedel och hela jorden 
till egendom.” 

Ps 2
”Du ska krossa dem med järnspira”

Upp 2
”Han ska styra dem med järnspira”

Upp 12
”Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med 
järnspira”

Upp 19
”Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, 
och han ska styra dem med järnspira”

Ps 2
”Ge Sonen hyllningskyss, så att han inte vredgas”

Upp 19
”på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung och 
herrarnas Herre."” 

Matt 6
”Låt ditt rike komma.”

Jer 3
”På den tiden skall man kalla Jerusalem "Herrens tron"” 

Ps 2
”Så talar han till dem i sin vrede” 
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Ps 2
”Tjäna Herren med fruktan [...] så att han inte vredgas” 

Upp 11
”Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka 
röster i himlen: "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans 
Smorde"” 

Upp 11
”[Folken vredgades, och] din vrede har kommit” 

Upp 19
”och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes 
vinpress.” 

2 Mos 8
 ”Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången”

2 Mos 9
”Herren gjorde faraos hjärta”

Upp 16
”Människorna [...] hädade himlens Gud för sina plågor och sina 
bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar.”

Upp 2
”Den som segrar [...] ska jag ge makt över folken. Han ska styra 
dem med järnspira” 

Luk 14
”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min 
lärjunge.”

Jak 4
” Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly 
från er.” 

Matt 16
”helvetets portar ska inte få makt över den [min församling]” 

Rom 5
”få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus” 
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4 Upp 5
”Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och 
de ska regera på jorden."

Luk 19
” När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till 
sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de 
hade tjänat. Den förste kom fram och sade: Herre, ditt pund har 
gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom 
du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer. Den 
andre kom fram och sade: Ditt pund, herre, har gett fem pund. 
Kungen sade till honom: Och du ska styra över fem städer.” 

1 Tess 4
 ”föra fram de insomnade tillsammans med honom.” 

Upp 21
”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och 
den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg 
den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från 
Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag 
hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland 
människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk , och 
Gud själv ska vara hos dem.” 
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