
Avsnitt 4: Jesus som kung på Davids tron

Luk 1:30-33:
”Då sade ängeln till henne: 'Frukta inte, Maria! Du har 
funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, 
och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och 
kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom 
hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs 
hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.'”

Jes 9:6-7a:
”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans 
axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, 
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall 
herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron 
och hans kungarike.”

Jer 33:25-26:
Så säger Herren: Om mitt förbund med dag och natt inte 
består och om jag inte har bestämt en fast ordning för 
himmel och jord, då skall jag också förkasta Jakobs och min 
tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av 
hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och 
Jakobs efterkommande.

Apg 1:6
”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt 
Israel?” 

2 Sam 7:12 & 16
”När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag 
efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, 
och jag skall befästa hans kungadöme. [...] Ditt hus och ditt 
kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron 
skall vara befäst för evig tid.” 
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Jer 13:13:
”kungarna som sitter på Davids tron”
Jer 17:25:
”kungar och furstar som kommer att sitta på Davids tron”
Jer 22:4
”kungar, som kommer att sitta på Davids tron”

Jer 33:17:
”Ty så säger Herren: David skall aldrig sakna någon som 
sitter på tronen i Israels hus.”

Upp 3:21:
”Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, 
liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans 
tron.”

Upp 1:6:
”och gjort oss till ett kungarike, till präster” 

Matt 5:3 & 5:
”Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör 
himmelriket. [...] Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva 
jorden.”

Matt 3:1 & 2:
”Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och 
förkunnade i Judeens öken och sade: 'Omvänd er! 
Himmelriket är nära.'”

Matt 4:17:
”Från den tiden började Jesus predika och säga: 'Omvänd
er! Himmelriket är nära.'” 

Matt 10:7:
”Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära.”

Dan 2:35:
”Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort 
berg som uppfyllde hela jorden.” 

Dan 2:44:
”Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken”

Matt 24:21
”då ska det bli en så stor nöd” 
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Matt 24:30
”... alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen 
komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

Matt 25:31
”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar 
med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.” 

Matt 19:28
”... när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då 
ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma 
Israels tolv stammar.”

Luk 19:17 & 19
”Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du var 
trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer. [...] Och 
du ska styra över fem städer.” 

Ps 24:1
”Jorden är Herrens med allt vad den rymmer” 

Hab 2:14
”Ty jorden skall bli full av kunskap om Herrens härlighet, så
som vatten täcker havets djup.”

Hesekiel 47:13 - 48:29

Upp 7:4-8
”Och jag hörde antalet av dem som var försedda med 
sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar”

Jer 31:10
”Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i 
kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall 
också samla det och bevara det som en herde bevarar sin 
hjord.”

Jes 11:16 
”Det skall bli en banad väg för den rest av hans folk som är 
kvar från Assyrien, liksom det var för Israel den dag de 
drog upp ur Egyptens land.”
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Mika 2:12 
”Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall 
samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem 
tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess 
betesmark”
Sef 3:13 
”Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala 
lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga.”


