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Koning David is een aanzienlijke man Gods.  Tijdens 
zijn regering is Israël tien keer zo groot geworden 
als het koninkrijk van Saul.  Nu is David oud en moe 

geworden
en kan hij 
niet meer 
regeren.  
Hij is ziek, 
zijn leven 
zal niet 
lang meer 
duren.



Adonia, één van 
Davids vele zonen roept 

zichzelf uit tot de nieuwe 
koning.  De naam Adonia 
betekent: 'Mijn Heer is 
God', maar Adonia is
oneerlijk.  Hij probeert
de troon van koning David
te stelen omdat hij weet 
dat David te zwak is om 
zich tegen hem te 

verdedigen.  Maar God 
heeft een ander plan!



Davids vrouw Bathséba de
moeder van Salomo, weet 
dat haar zoon koning zal 
moeten worden.  Ze vertelt
David over de gemene streek
van Adonia.  Zo ziek als hij
is, verzamelt David zijn 
leiders en zorgt dat Salomo 
publiekelijk tot koning over
Israël uitgeroepen wordt.



Salomo heeft geen last meer van Adonia omdat
de inwoners van Israël David vertrouwen.  David 
vertelt hen dat Salomo degene is die God als hun 
nieuwe koning heeft uitgekozen.  Niet lang daarna 
sterft David.



Vlak voordat David sterft,
praat hij met Salomo dat hij
God moet gehoorzamen en
een goede koning moet zijn.  
"Gehoorzaam de wetten van 
God en volg al Zijn wegen ...
zodat het je goed zal gaan,
bij alles wat je doet en waar 
je ook gaat", adviseert David.  
Nu zit Salomo op de troon
van zijn vader David, zijn 
koningschap is bevestigd.



Op een nacht heeft Salomo 
een droom.  God verschijnt 
aan hem en zegt hem 
dat hij mag vragen 
wat hij wil.  Wat 
hij ook vraagt 
het zal hem 
gegeven 
worden.



Salomo vraagt om wijsheid 
om een goede koning te zijn.  
Het verzoek van de 
jonge koning bevalt
God.  Salomo 
krijgt waar hij 
om gevraagd 
heeft, maar
God belooft
hem tevens 
grote 
rijkdom
en eer.



Het duurt niet lang voordat de
mensen Salomo's wijsheid ontdekken.  
Op een dag verschijnen twee moeders 
voor hem, met maar één baby.  De ene 

vrouw verhaalt de koning: "... haar
kind stierf in de loop van de 
nacht, doordat zij zich in bed 
omdraaide en het kind stikte
door haar gewicht.  Zij stond

op en pakte mijn zoon bij 
mij uit bed terwijl ik sliep, 
legde haar dode kind in 
mijn armen en nam mijn
kind mee naar bed."



De andere vrouw mengt 
zich in het gesprek en
zegt: "Het was haar zoon
wel! Het levende kind is 
van mij."  Hoe weet de
koning nu wie de echte 
moeder is?



Salomo denkt na en zegt: "Breng mij een 
zwaard."  Er wordt hem direct een zwaard gegeven.  
Wat zou de koning nu van plan zijn met dit zwaard?



De koning oordeelt: "Snijd het levende kind 
in tweeën en geef beide vrouwen een helft."  
Dan schreeuwt de echte moeder: "Nee, heer!  
Geef haar het kind dan maar; dood het niet!"



De andere moeder echter zegt: 
"Nee, het zal niet van jou en
niet van mij zijn; verdeel het 

maar tussen ons beiden."



De koning hoort dit aan
en zegt: "Dood de baby
niet; geef hem aan de
vrouw die hem in leven 
wil laten, want zij is 
de echte moeder." 
Het nieuws van deze 
beslissing gaat als een 
lopend vuurtje door 
heel Israël.  Iedereen 
spreekt met groot 
ontzag over wijsheid
van de koning die God 
hem gegeven heeft.



Het volk van Israël heeft geen 
tempel om God te aanbidden.
Toen David van plan was er  één 
te gaan bouwen sprak God tot 
hem: "Uw zoon, die Ik op uw troon 
zal plaatsen, zal een tempel voor 

Mij bouwen."

Salomo begint in Jeruzalem 
aan de bouw van een 
prachtige tempel.



Zeven jaar lang wordt 
er aan de tempel 
gewerkt.  Uiteindelijk 
komt de dag dat 
iedereen kan horen
hoe Salomo de tempel 
opdraagt aan
de HERE.



Na een dankgebed aan
de HERE, offeren de
koning en het volk 
duizenden offers en
hebben ze twee weken 

lang een geweldig 
feest!



Hierna verschijnt
God weer aan Salomo en
belooft hem dat Hij Israël 
zal zegenen, zolang het 
volk de HERE gehoorzaamt.



Helaas gehoorzamen zowel Salomo 
als de Israëlieten God niet altijd.  De 
koning trouwt vele vrouwen, van wie God
niet goedvindt dat Salomo ze trouwt.  
De heidense vrouwen zorgen ervoor 
dat hij zich bezig houdt met afgoden.  
Salomo zondigt zo duidelijk tegen de 
HERE en blijft de HERE 
niet trouw zoals zijn 
vader David 
dat wel
deed.



Terwijl Salomo zijn kans om God te gehoorzamen 
voorbij laat gaan, heeft Jerobeam één van de
dienaren, een vreemde ervaring.  Een profeet 
vertelt hem dat God, Salomo's koninkrijk in 
tweeën zal delen.  Jerobeam zal
over 10 van de 12 stammen 
regeren.  



Salomo hoort hiervan en probeert Jerobeam te 
doden, maar Jerobeam vlucht op tijd naar Egypte.



Als Salomo gestorven is,
neemt zijn zoon Rehabeam
de macht over.  Hij legt 
het volk een nog hogere 
belasting op dan zijn vader 
Salomo gedaan heeft.  
Tien stammen komen in 

opstand en kiezen 
Jerobeam als 
hun leider. 



Salomo's koninkrijk
is gesplitst in twee 
delen precies zoals
Gods profeet heeft 
gezegd. God kan 
ongehoorzaamheid 
niet zegenen!



"De wijze koning Salomo" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

1 Koningen 1-12

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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