Johannes 7:45 – 8:11
45 De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en Farizeeën, en die
zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht? 46 De dienaars
antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens. 47 De
Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? 48 Heeft
iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën? 49
Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. 50 Nicodemus, die 's
nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: 51
Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis
genomen heeft van wat hij doet? 52 Zij antwoordden en zeiden tegen
hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen
profeet is opgestaan. 53 En ieder ging naar zijn huis.
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Johannes 8:1 – 6
1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 's morgens vroeg kwam Hij
opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten
en onderwees hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een
vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in het
midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is
op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de wet nu heeft
Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? 6 En dit
zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te
klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
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Johannes 8:7 – 11
7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen:
Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 8
En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden
en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te
beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen
achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus nu richtte
Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw,
waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij
zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet;
ga heen en zondig niet meer.
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Jezus’ afhankelijkheid van de Vader
Joh 5:19 – 22 BGT
… Toen zei Jezus: De Vader houdt van zijn Zoon, hij laat zijn Zoon alles zien
wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de
Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde.
Joh 5:30 HSV
Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is
rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die
Mij gezonden heeft.
Joh 8:26 HSV
…Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb,
spreek Ik tot de wereld.
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Wat is wijsheid & hoe kom je aan wijsheid?
Wikipedia:
‘Volgens sommige beschrijvingen zijn wijze mensen:
mensen die fouten gemaakt hebben, en daarvan geleerd hebben
en het geleerde in praktijk brengen.’
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Spreuken 9:10
NBG
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de
Hoogheilige is verstand.
NBV
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de
Heilige.
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Salomo > 1 Kron. 1:11 NBV
10 schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden.
Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?’ 11Hierop
zei God tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt
om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook
niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te
kunnen besturen waarover ik je als koning heb aangesteld, 12zal ik je
wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem
geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou
ooit nog zal verkrijgen.’
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Jakobus 1:5
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen
geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
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