De Wijsheid van de Vader
is de Geest van Jezus in jou

21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet

heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking
zalig te maken hen die geloven.
22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en

voor de Grieken een dwaasheid.

24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij
Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.
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chakam

wijs zijn

chakah

wachten op; verwachten

chek

mond; verhemelte; proeven

kamah

Verlangen naar; smachten

25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is

sterker dan de mensen.

Jesaja 55:
8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.
9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw
wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.
Psalm 25:
14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem eren,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het

vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te
beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te
beschamen.
28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en
wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
2Korinthiers 12:9

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn
kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in
mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

29

opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van

God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,

31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie

de Heere.

roemt, laat hij roemen in

Jeremia 9:23-24

Zo zegt de HEERE:
Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid,
laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte,
laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.
Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij
kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en
gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt
de HEERE.

Openbaring 22:
10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de

tijd is nabij.
11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog
onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog
heiliger worden.’
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn
daden.
13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’

Jesaja 60:
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt

rwa hyh rma Myhla

en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,
maar over u zal de HEERE opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan

en koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie:

zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.
Uw zonen zullen van verre komen
en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
5 Dan zult u het zien en stralen,

uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen,
want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren,
het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.

God zeide: Er zij licht;

Johannes 17:
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij

zullen geloven,
21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in
Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één
zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent
dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt,

opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt
liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U
gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken,
opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

