Wijsheid van Salomo
I. Het is een pseudepigraaf (z.o.z.)
II. Het is in het Grieks geschreven (z.o.z.)
III. De joden erkennen dit boek niet
IV. Er staan ‘rare’ dingen in:

9:7-8

De auteur (…) zegt dan wel dat hij Koning Salomo is, die door God geboden werd de Tempel te bouwen,
maar dat wordt onwaar bevonden aangezien dit boek oorspronkelijk in het Grieks geschreven is – zoals
de stijl uitwijst – …

[Het] boek Wijsheid [wordt] ten onrechte aan Salomo toegeschreven zoals al eerder aangetoond...

4:2

… en men duidelijk kan zien dat de auteur bespiegelingen houdt over de wedstrijden en kampgevechten
van de Grieken, die meer dan tweehonderd jaar na Salomons tijd pas zijn ingesteld.

8:19-20

Datgene wat hij verhaalt over de oorsprong van de beeldendienst is niet erg geloofwaardig.

De auteur spreekt of hij zonder erfzonde geboren zou zijn.

De oude Leraars menen dat dit boek werd geschreven door Philo de Jood*, die na Christus’ geboorte
geleefd heeft en niet in Hem geloofde.
14:15

Datgene wat hij verhaalt van de verschrikkingen van spokerijen is niet erg geloofwaardig.

Philo (20 v. C. – 50 n. C.), bekend als Philo van Alexandrië en als Philo Judeaus [sic], verhelliseerd Joods filosoof, geboren in Alexandrië.
NBV: 17:4

17:3†

*
†

Ps. 51:7

Bijzondere teksten in Wijsheid
1:12-16; 2:23-24

Nogal ‘Grieks’ denken...

3:5-6

Vagevuur? Niet aangehaald in KKK though...

3:13-19

Kinderen lijden onder zonde ouders?

Deut. 7:9-10; 24:16;
Ez. 18

5:15-23

Gods wapenrusting

Ef. 6:10-20

10:1-11:14

Nogal eenzijdige kijk...

11:15-26

Uitleg lijden

12:1-27

Straf op milde wijze

14:6

Nephilim Noach

14:12-21

Ontstaan afgodendienst

16:9

Gedood door sprinkhaanbeten?

18:5

→ Willibrord

19:1-22

→ Willibrord

Gen. 6:4

Aanhalingen in NT?
7:26

Gods kracht zichtbaar

Heb. 1:3

9:13-17

Wij kunnen God niet doorgronden

Rom. 11:34

13:1-5; 8-9; 13-14

We kennen God in zijn schepping als we opletten …

Rom. 1:18-23

14:18-27

… maar we letten niet op

Rom. 1:24-32

16:13

God heeft macht over leven en dood

Mat. 16:18

