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KOMMER	SNART…	
Karmøy	Frikirke	17.12.17	

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn;  
hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.                            Jesaja 7:14, ca 750 f.Kr 
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KOMMER	
SNART…	
«La	oss	lage	mennesker	i	vårt	bilde,	så	de	ligner	
oss!	De	skal	råde	over	7iskene	i	havet	og	fuglene	
under	himmelen,	over	feet	og	alle	ville	dyr	og	alt	
krypet	som	det	kryr	av	på	jorden.»		
	
Og	Gud	skapte	mennesket	i	sitt	bilde,	i	Guds	bilde	
skapte	han	det,	som	mann	og	kvinne	skapte	han	
dem.	Gud	velsignet	dem	og	sa	til	dem:		
	
«Vær	fruktbare	og	bli	mange,	fyll	jorden	og	legg	
den	under	dere!	Dere	skal	råde	over	7iskene	i	
havet	og	over	fuglene	under	himmelen	og	over	alle	
dyr	som	det	kryr	av	på	jorden.»	

1.Mos	1,26-28	
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KOMMER	
SNART…	
Jeg	vet	hvilke	tanker	jeg	har	med	dere,	sier	
Herren,	fredstanker	og	ikke	ulykkestanker.		
Jeg	vil	gi	dere	fremtid	og	håp.		

Jer	29,11	
	

Jeg	svikter	deg	ikke	og	forlater	deg	ikke…			
	
Vær	modig	og	sterk!	La	deg	ikke	skremme,	og	
mist	ikke	motet!	For	Herren	din	Gud	er	med	
deg	overalt	hvor	du	går.		

Jos	1,5	og	9	
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KOMMER	
SNART…	
…	i	landet	bortenfor	Jordan,	folkeslagenes	Galilea.	…
Over	dem	som	bor	i	dødsskyggens	land,	stråler	lyset	
fram.…	
	
For	et	barn	er	oss	født,	en	sønn	er	oss	gitt.	
Herreveldet	er	lagt	på	hans	skulder.	Han	har	fått	
navnet	Underfull	rådgiver,	Veldig	Gud,	Evig	far,	
Fredsfyrste.	
	
Så	skal	herreveldet	være	stort	og	freden	uten	ende	
over	Davids	trone	og	hans	kongerike.	Han	skal	gjøre	
det	fast	og	holde	det	oppe	ved	rett	og	rettferdighet	
fra	nå	og	for	alltid.	

Jes	9,2	og	6-7	
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KOMMER	
SNART…	
Han	var	foraktet,	forlatt	av	mennesker,	en	
mann	av	smerte,	kjent	med	sykdom,	en	de	
skjuler	ansiktet	for.	Han	var	foraktet,	vi	
regnet	ham	ikke	for	noe.	
	
Sannelig,	våre	sykdommer	tok	han,	våre	
smerter	bar	han.	Vi	tenkte:	Han	er	rammet,	
slått	av	Gud	og	plaget.	
	
Men	han	ble	såret	for	våre	lovbrudd,	knust	for	
våre	synder.	Straffen	lå	på	ham,	vi	7ikk	fred,	
ved	hans	sår	ble	vi	helbredet.	
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KOMMER	
SNART…	

Vi	gikk	oss	alle	vill	som	sauer,	hver	tok	sin	
egen	vei.	Men	skylden	som	vi	alle	hadde,	
lot	Herren	ramme	ham.	
	
Han	ble	mishandlet,	han	ble	plaget,	og	han	
åpnet	ikke	munnen,	lik	et	lam	som	føres	
bort	for	å	slaktes,	lik	en	sau	som	tier	når	
den	klippes,	og	han	åpnet	ikke	munnen.	

Jes	53,3-7	
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KOMMER	
SNART…	

Du,	Betlehem,	Efrata,	minst	blant	slektene	i	
Juda!	Fra	deg	lar	jeg	en	hersker	over	Israel	
komme.	Hans	opphav	er	fra	gammel	tid,	fra	
eldgamle	dager.		

Mika	5,1	
Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru 
skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham 
navnet Immanuel.                             

Jesaja 7:14, ca 750 f.Kr 



…føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.                            Jesaja 7:14, ca 750 f.Kr 

KOMMER	
SNART…	

Se,	med	himmelens	skyer	kom	det	en	som	
var	lik	en	menneskesønn.	Han	nærmet	seg	
den	gamle	av	dager	og	ble	ført	fram	for	
ham.	Han	7ikk	herredømme,	ære	og	
rike;	folk	og	stammer	med	ulike	språk,	alle	
folkeslag	skal	tjene	ham.	Hans	velde	er	et	
evig	velde,	det	skal	ikke	forgå;	hans	rike	
går	aldri	til	grunne.	

Daniel	7,13-14	
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KOMMER	
SNART…	

Nebukadnesar	gjorde	ham	til	hersker	over	
hele	provinsen	Babel	og	til	øverste	leder	
for	alle	vismennene	der.	

Daniel	2,48	
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KOMMER	
SNART…	

…all	you	want,		
is	all	I	have	

Delirious	
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KOMMER	
SNART…	

Himmel	og	jord	skal	forgå,	men	mine	ord	
skal	aldri	forgå.	Men	den	dag	og	time	
kjenner	ingen,	ikke	englene	i	himmelen	og	
heller	ikke	Sønnen,	men	bare	Faderen.	

Matt	24,36	


