KONINGEN LES 1  GOD GEEFT SALOMO WIJSHEID
1 KONINGEN 2:1-4; 3:1-15

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun onbekwaamheid om Gods wet te gehoorzamen inzien,
naar Christus keren en de Heer vragen voor wijsheid om te gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te beschrijven hoe David zijn zoon Salomo gebood om te leven.
Uit te leggen waarom Salomo vroeg om wijsheid van God.
Te vertellen hoe God het gebed van Salomo verhoorde.
Uiteen te zetten waarom het gebed van Salomo God behaagde.

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn
wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.

TOEPASSINGEN




Onderzoek je hart of je God lief hebt.
Vraag God voor wijsheid om Hem te gehoorzamen.
Laat Gods glorie de reden zijn voor je verzoeken aan Hem.

GODS GLORIE VULT DE TEMPEL
Lees 1 Koningen 8:1-9:9
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

David vermaant Salomo om Gods geboden te gehoorzamen (1 Kon.2:1-4)
Koning David had geleerd dat het succes van een koning afhing van zijn gehoorzaamheid aan Gods geboden. Na
de rampzalige heerschappij van koning Saul te hebben gezien, begon David zijn heerschappij met een sterk
voorbeeld om te volgen. In de plaats van in Sauls voetsporen te treden was hij in zijn leven een toonbeeld van
een godsvruchtige koning in Deuteronomium 17:18-20. Een koning die voortdurend het Woord van God
overdacht en gehoorzaamde. David had ook uit ervaring het verwoestend effect van het negeren van Gods
geboden geleerd. Zijn overspel met Batseba had geleid tot de dood van een kind, de verkrachting van zijn
dochter, de moord op zijn zonen en zijn tijdelijke ballingschap uit zijn eigen hoofdstad toen Absalom zijn troon
usurpeerde (2 Sam.12-20). David werd opnieuw herinnerd aan het belang van het gehoorzamen van Gods
geboden toen tegen het einde van zijn heerschappij 70.000 mensen stierven nadat hij had gezondigd (2
Sam.24). God leerde David dat het belangrijk was voor de Davidische dynastie dat zijn nakomelingen Gods
geboden zouden gehoorzamen. God beloofde David dat zijn zonen zouden gestraft worden wanneer ze
zondigden (2 Sam.7:14). David wist dat het van de gehoorzaamheid van zijn nakomeling afhing of Davids
familie genoot van een koning die regeerde op de troon van Jeruzalem (1 Kon.2:4). Vanuit Gods Woord en zijn
ervaring besefte David dat zijn nakomelingen alleen net zo succesvolle koningen zouden zijn als ze zich
onderwiepen aan Gods wet.

Nadat Salomo tot koning was gemaakt (1 Kron.23:1; 1 Kon.1) bleef David hem bemoedigen. Hij daagde Salomo
uit: ”Ken de God van uw vader, en dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed,
want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen” (1 Kron.28:9). Met zowel de
belofte als de waarschuwing vermaande David zijn zoon: “Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden;
doch indien gij Hem verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen” (28:9). Davids gebeden laten zijn passie voor de
gehoorzaamheid van zijn zoon zien. Hij bad: “Geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij
uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt” (1 Kron.29:19).
Voordat David stierf werd Salomo opnieuw gezalfd tot koning over Israël (deze keer met een meer publieke
ceremonie) en “zette zich op de troon des HEREN als koning in de plaats van zijn vader David” (1 Kron.29:23).
De overgang was compleet. Heel Israël gehoorzaamde koning Salomo (29:23-24). Nog voor David stierf wees hij
Salomo weer op de plicht om sterk te zijn en zichzelf als man te bewijzen door de plicht van de Heer na te
komen: “Wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen” (1
Kon.2:2-3). Als Salomo Gods geboden zou gehoorzamen (zoals David had gebeden dat hij zou doen), zou hij
voorspoedig zijn. David herinnerde Salomo dat een van zijn nakomelingen zolang op de troon zou blijven als zij
“in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor (Gods) aangezicht wandelen” (2:4). Het succes van
Salomo als koning zou afhangen van zijn gehoorzaamheid aan God.
God gebied Salomo om zijn verzoek kenbaar te maken (1 Kon.3:1-15)
Na veertig jaar geregeerd te hebben stierf koning David en werd hij begraven in Jeruzalem, de stad van David (1
Kon.2:10-12). In het begin van zijn regeren herinnerde Salomo de vermaningen van zijn vader. In 1 Kon.3:3
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Wetende dat hij de dood naderde vermaande David Salomo herhaaldelijk om Gods geboden te volgen. Eerder
in Davids leven had de Heer aan hem bekend gemaakt dat Hij Salomo had gekozen om de volgende koning over
Israël te worden (1 Kron.22:8-10). God zei tegen David dat Salomo een tempel voor de Heer zou bouwen en dat
het koninkrijk zich zou verder zetten vanuit de lijn van Salomo. Terwijl Salomo nog “jong en onervaren” was (1
Kron. 22:5) zei David tegen hem: “De HERE geve u verstand en inzicht, en stelle u over Israël, opdat gij de wet
van de HERE, uw God, onderhoudt” (22:12). Net als God tegen Jozua zei, zei David tegen Salomo dat hij “sterk
en moedig” moest zijn (22:13). David beloofde Salomo succes wanneer hij God zou gehoorzamen.
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Tegen de tijd dat Salomo koning werd van Israël had hij zijn vader, koning David, hem al vele malen horen
zeggen dat hij Gods wet moest gehoorzamen. Davids aandringen bij zijn zoon om de wet te volgen had het
juiste effect op het hart van Salomo. Salomo verlangde ernaar om een godsvruchtige koning te worden, maar
hij erkende daarbij ook zijn onbekwaamheid. Toen de Heer aan Salomo vroeg om Hem een verzoek te doen
vroeg Salomo nederig voor wijsheid om het volk te regeren. Op Gods geboden moet met nederigheid worden
gereageerd. Iedereen moet erkennen dat hij onbekwaam is om Gods geboden te gehoorzamen, zijn
vertrouwen op Christus stellen en God vragen voor wijsheid.

lezen we dat “Salomo zijn liefde betoonde tot de Here door te wandelen in de inzettingen van zijn vader
David.” Uit toewijding en liefde voor de Heer offerden Salomo en de Israëlieten duizend brandoffers te Gibeon
(1 Kon.3:4), de verblijfplaats van het bronzen altaar uit de tabernakel (2 Kron.1:5). De Heer sprak tot Salomo in
een droom die nacht en zei dat hij een verzoek moest doen aan Hem (1 Kon.3:5).

De Heer was vergenoegd en verleende Salomo zijn verzoek. Het doel van Salomo was het goede voor het volk
en Gods glorie. Hij verlangde ernaar om de wil van God te doen, maar had daarbij Gods kracht nodig om Zijn wil
te volbrengen. Salomo had het juiste verlangen, de juiste waardering van Gods genade en barmhartigheid en
de juiste nederige houding bij zijn onbekwaamheid en onwaardigheid. Omdat Salomo niet vroeg om een lang
leven, rijkdom of overwinning over zijn vijanden willigde de Heer zijn verzoek in. Naast “een wijs en verstandig
hart” (zijn wijsheid was groter dan enig iemand voor hem is geweest of na hem zal komen), gaf de Heer hem
ook rijkdom en eer die ver boven alle andere koningen uit zijn tijd uitstak (1 Kon.3:12-13). (De grootte van zijn
wijsheid en rijkdom kan gelezen worden in 1 Kon.4:29-34 en 10:1-25; een voorbeeld van het wijze regeren van
Salomo kan je lezen in 1 Kon.3:16-28.) De Heer beloofde Salomo ook een lang leven indien hij wandelde op
Gods wegen en Zijn geboden onderhield (3:14). Als antwoord op Gods genade offerde Salomo brandoffers en
vredeoffers voor de ark van het verbond in Jeruzalem en maakte hij een feest voor zijn dienaren (3:15).

Hoewel de plicht, die David als koning op de schouders van zijn zoon gelegd had, een speciaal belasting
vormde, worden alle mensen opgeroepen om dezelfde gehoorzaamheid te tonen voor God. Het zoeken naar
meer kennis van God, het gehoorzamen van Zijn wil en het dienen van Hem zullen al degenen die gered zijn (of
gered zullen worden) er toe leiden om hun onbekwaamheid om God te behagen te erkennen. De wetenschap
van onwaardigheid en onbekwaamheid zal er toe leiden dat de berouwhebbende zondaar zich naar de Vader
keert en het offer van Zijn Zoon, Jezus Christus, aanvaart. Na zijn hopeloosheid zonder Christus te hebben
ingezien, zal de nederige gelovige begrijpen dat hij niet bekwaam is om God uit zichzelf te gehoorzamen en dat
hij voortdurend moet vertrouwen op Christus. Om voor Gods glorie te leven moet de gelovige om wijsheid van
God vragen. Jakobus 1:5 zegt: “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom,
die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.” God zegende Salomo
met een buitengewone hoeveelheid wijsheid zodat Hij Zichzelf verheerlijkt. Hij zal elke gelovige ook voorzien
van voldoende wijsheid bij het nederig volgen van Zijn geboden.

MOEILIJKE WOORDEN
Balling
Dynastie
Usurperen
Vergenoegd

Iemand die uit eigen land verdreven is.
Vorstenhuis, regerend huis.
Door overmacht zich toe-eigenen.
Zeer tevreden, voldaan.

KONINGEN LES 1  GOD GEEFT SALOMO WIJSHEID

Conclusie
Koning Salomo begon zijn heerschappij door wijs te gedenken wat zijn vader hem bevolen had. Salomo hield
van de Heer en hield Zijn geboden. Zijn verlangen om God te kennen en te behagen leidde er niet toe dat hij
ging roemen in zijn bekwaamheid of succes. In plaats daarvan maakte deze juiste kennis van God hem nederig
doordat het hem deed toegeven dat hij onbekwaam was om Gods volk te leiden. Hij vergenoegde de Heer door
wijs toe te geven dat hij wijsheid van Hem nodig had.
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De reactie van Salomo naar de Heer laat veel zien over zijn hart. Hij begreep dat het enkel door Gods
barmhartigheid en goedheid was dat David gezegend was en een zoon werd gegeven om te regeren op de
troon van Israël (1 Kon.3:6). Het hoge beeld van God dat Salomo had leidde er niet toe dat hij de menselijke
verantwoordelijkheid ging verwaarlozen. Salomo besefte dat David in waarheid, gerechtigheid en oprechtheid
van hart met de Heer had gewandeld, net zoals hij Salomo had geboden om te doen. De nederigheid van
Salomo wordt gezien in zijn erkenning dat het God alleen was die hem tot koning had gemaakt over het volk
dat Hij had uitverkoren (3:7-8). Salomo gaf eerlijk toe dat hij een “jonge man” was die niet bekwaam was om
een volk te leiden (3:7). Door de taak die God hem had gegeven vroeg Salomo hem om “een opmerkzaam hart,
opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad” (3:9). David had op een succesvolle
manier de enorme taak om Gods volk te leiden op de schouders van zijn zoon gelegd. De reactie van Salomo op
Gods verzoek was om in nederigheid zijn onbekwaamheid toe te geven.

BIJBELLES
INLEIDING
Salomo was voor een korte tijd koning. Hij hield van de Heer en was Hem gehoorzaam. Hij probeerde in de
voetsporen van zijn vader David te wandelen. David was voor vele jaren koning geweest en was erg succesvol
geweest. Salomo realiseerde zich spoedig dat hij niet zoals zijn vader de ervaring had om wijze beslissingen te
maken voor het volk. Hij wist dat hij hulp nodig had om een goede koning te zijn.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat vertelde koning David aan Salomo toen deze koning werd?
David vertelde Salomo om Gods wet te gehoorzamen. David had de verschrikkelijke gevolgen van
zonde geleerd en wilde niet dat Salomo dit meemaakte. Wetende dat hij binnenkort zou sterven,
moedigde David Salomo regelmatig aan om Gods geboden te volgen en “Salomo, laat je door de
God van je vader leiden en dien hem met volle overgave. Want hij weet wat er in een mens
omgaat en hij doorziet al zijn wensen en gedachten” (1 Kron.28:9). Met een belofte en een
waarschuwing vertelde David aan Salomo, “Als je je tot hem wendt, dan staat hij voor je klaar,
maar keer je je van hem af, dan wil hij ook van jou niets meer weten” (28:9). Davids gebed laat zijn
groot verlangen zien dat Salomo gehoorzaam blijft. David bad, “Geef dat mijn zoon Salomo met
volle overgave uw geboden, aanwijzingen en wetten naleeft en de burcht bouwt die ik heb
ontworpen.” (1 Kron.29:19).
 Wat vertelt 1 Kon.3:3 ons over Salomo?
Het verteld ons dat Salomo de Heer lief had. Hij volgde de aanwijzingen op die zijn vader David
hem geleerd had. Het vertelt ons ook dat hij offers bracht op de offerhoogten. Hoewel het juist is
om God offers te brengen, was het niet juist om dit op de offerhoogten te doen. Dit waren
plaatsen die de Kanaänieten gebruikten om hun goden te aanbidden.
 Wat deed Salomo in Gibeon?
Salomo ging naar Gibeon om te offeren en offerde daar wel duizend brandoffers. 2 Kronieken 1:23 zegt dat Salomo niet alleen naar Gibeon ging. Al de leiders in Israël gingen met Salomo mee.
Duizend brandoffers werden gebracht, omdat dit een speciale gelegenheid was voor de nieuwe
koning.
 Wat gebeurde er met Salomo in Gibeon dat zo speciaal was?
De Heer verscheen aan Salomo in een droom en zei, “Vraag wat je wilt, ik zal het je geven.’ Dit was
heel speciaal.
 Waarover sprak Salomo in 1 Kon.3:6?
Salomo dankte de Heer voor alles wat Hij voor zijn vader David had gedaan. David was een man
die de Heer volgde.
 Waarover sprak Salomo in 1 Kon.3:7?
Salomo vertelde de Heer dat hij was als een kind die niet wist hoe koning te zijn over een land.
 Waarover sprak Salomo in vers 8?
Salomo sprak over hoe talrijk en hoe moeilijk het volk te tellen was.
 Wat vroeg Salomo aan God?
Salomo vroeg om een opmerkzaam hart om Gods volk Israël leiding te kunnen geven. Een ander
woord dat wordt gebruikt om aan te geven wat Salomo vroeg is “wijsheid.” Omdat Salomo wist
dat hij geen ervaring of kennis had hoe een goede koning te zijn, vroeg hij God voor hulp om dit
goed te kunnen.
 Wat was Gods reactie toen Salomo Hem vertelde wat hij wilde?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 1 Koningen 2:1-4 en 3:1-15.







Heb jij God ooit om iets gevraagd? Waarom? Was het voor je zelf of voor iemand anders? Was je egoïstisch?
Het is goed om dingen aan God te vragen, ook voor onszelf, want God heeft ons verteld om Hem deze dingen
te vragen. Maar God is geïnteresseerd in je hart. Vraag jij altijd Hem dingen, omdat je zelfzuchtig bent? God
vroeg Salomo wat hij wilde hebben en Salomo vroeg om wijsheid, zodat hij een goede koning kon zijn over
Gods volk. Wanneer jij dingen vraagt, denk dan aan Salomo. Denk dan aan wat Salomo vroeg en dat God goed
vond en dat God hem met nog veel meer dingen zegende dan waar hij om gevraagd had. Vraag deze week aan
God om in je hart te werken zodat je Hem kan dienen en Hem gehoorzaam kan zijn, zoals Hij gevraagd heeft in
de Bijbel. Door dit te doen zul je God behagen en zal Hij je helpen.
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SAMENVATTING
Salomo had de Here lief, maar hij was niet volmaakt. Op een dag verscheen God in een droom aan Salomo en
vroeg wat hij wilde. Voor Salomo het aan God vertelde, dankte hij Hem voor wat Hij aan David gedaan had, hij
beleed aan God dat hij niet wist hoe koning te zijn over Israël en hij sprak over het grote aantal van Gods volk.
Daarna vroeg Salomo wijsheid aan God om het volk goed te kunnen leiden. God was erg verheugd met het
antwoord van Salomo en gaf hem zelfs nog veel meer dan waar hij om gevraagd had. God beloofde Salomo ook
dat als hij heel zijn leven gehoorzaam aan God zou zijn, dat hij een lang leven zou ontvangen. Toen Salomo
ontwaakte uit zijn droom was hij erg blij. Hij liet zijn vreugde en dankbaarheid zien door vele offers aan God te
brengen.
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De Heer vond het een goede zaak, het was goed in de ogen van God. Salomo had een goed iets
gevraagd.
Wat zijn dingen waar Salomo om had kunnen vragen, maar het niet deed?
Salomo had een lang leven kunnen vragen, rijkdom of de dood van zijn vijanden. Dit zijn
egoïstische dingen die vele mensen gevraagd zouden hebben. Maar Salomo vroeg dit alles niet.
Salomo vroeg om de bekwaamheid om in wijsheid Gods volk te dienen. Om een ander te dienen is
niet egoïstisch, maar is onzelfzuchtig.
Hoe antwoordde de Heer Salomo?
De Heer gaf Salomo zoveel wijsheid dat er nooit iemand is geweest die wijzer was als hij (behalve
Jezus). De Heer gaf Salomo ook grote rijkdom en eer als niemand anders die leefde in de tijd van
Salomo. God gaf deze dingen graag aan Salomo.
Er was een ding waar de Heer een voorwaarde (als…) bij maakte. Wat was dit en wat moest
Salomo doen om het te krijgen?
De Heer zei dat als Salomo Hem zijn hele leven zou volgen en gehoorzaam zou zijn, hij een lang
leven zou hebben. Het was een zegen om een lang leven te hebben.
Wat deed Salomo na zijn droom?
Salomo ging naar Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond. Hij bracht brandoffers en vrede
offers aan God en gaf een feest voor al zijn dienaren. Salomo wist dat de Heer aan hem
verschenen was en dat hij een wens gegeven was. Salomo was erg verheugd en heel dankbaar
naar God en wilde vieren wat God hem gegeven had.

CRÈCHELES
Koning David was een oude man geworden. Hij wist dat hij niet lang meer zou leven en dat iemand anders
koning moest worden. God had tegen David gezegd dat zijn zoon Salomo na hem koning moest worden. Omdat
David veel van God hield en Hem altijd wilde gehoorzamen deed hij wat God van hem vroeg. Hij stelde zijn
zoon Salomo aan tot koning van Israël. Maar David wist dat Salomo enkel maar een goede koning kon worden
als hij zou luisteren naar God. Daarom zei David verschillende keren tegen zijn zoon: “Salomo, je moet altijd
naar God luisteren, dan zal je een goede koning worden.” Salomo wist dat zijn vader gelijk had, want zijn vader
David was een goed voorbeeld geweest voor hem.

Hij kon rijk worden.
Hij kon beroemd worden.
Hij kon sterk worden.
Hij kon heel mooi worden
Hij kon…
Wat zou jij vragen aan God als je iets mocht kiezen?
Salomo wist het ook niet onmiddellijk. Wat een moeilijke vraag. Hij dacht lang na en zei toen: “Ik wil graag een
goede koning worden. Een die altijd weet wat goed en fout is. Wilt U me alstublieft wijs maken?” Wat een
mooi antwoord! “Wijs zul je worden,” zei de Here, “de wijste koning van de hele wereld. En omdat je niet
alleen maar aan jezelf gedacht hebt, maak ik je ook nog rijk en beroemd.”
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Salomo vond het belangrijker om een goede koning te worden van Gods volk dan rijkdom. Hij dacht niet aan
zichzelf, maar aan God. Hij vond het belangrijker dat God tevreden was, dan zichzelf. God beloonde hem
daarom met meer dan hij had gevraagd. Hij kreeg alles!
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Salomo was nu koning. Net als zijn vader David hield Salomo veel van God. Op een nacht – hij lag heerlijk te
slapen – kreeg Salomo een droom. “Als je mocht kiezen, wat zou je dan het liefst van Me willen hebben?”
vroeg God hem in zijn droom. Salomo kon vragen wat hij maar wilde!

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en
aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren
geven.

Salomo faalde om te gehoorzamen aan het gebod om God te eren (Ex.20:33-6), wat een deel was van de
Mozaïsch verbond. Gehoorzaamheid aan dat verbond was noodzakelijk om de zegeningen van het Davidisch
verbond te ontvangen (Zie 2:3-4). En dus werd het koninkrijk van hem genomen. De troon zou worden gegeven
aan zijn ‘dienaar’, zijn zoon. Dit zou echter gebeuren na de dood van Salomo; zijn zoon zou het oordeel ervaren
en slechts een stam zou overblijven voor hem, de stam Juda. Gods liefde voor David zorgde ervoor dat Zijn
oordeel getemperd werd met grote barmhartigheid door het koninkrijk van Salomo niet tijdens zijn leven te
verstoren.
Schrijf bovenaan het bord het memorie vers. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat hen in een rij staan
aan de andere kant van het lokaal. Op jouw teken gaat een kind van elke groep naar het bord rennen en een
woord van het vers opschrijven. Hij gaat dan terug in de rij staan en geeft de stift aan de volgende persoon. De
groep herhaalt eerst de woorden die op het bord staan. Dan mag de volgende persoon naar het bord, het
volgende woord opschrijven, terugkeren naar de rij waar een ieder weer de geschreven woorden herhaalt.
Herhaal dit proces totdat het hele vers compleet is. Heb een beloning voor de snelste groep.
Variatie: speel een spelletje met de kinderen (B.V. ‘zakdoekje leggen.’). Maar in plaats van het rijmpje van het
spelletje op te noemen, noemt het kind het vers op. Help hen eventueel door het samen op te zeggen. Voor
jongere kinderen kan ook alleen het laatste gedeelte van het vers gebruikt worden, “Ik zal je het koninkrijk
afnemen en het aan een van je dienaren geven”).

Toegerust voor de taak
Vraag de kinderen welke gereedschappen ze nodig zouden hebben om verschillende taken te doen –
bijvoorbeeld, een kleedje maken, planten water geven of een brief schrijven. Laat hen enige van de
gereedschappen zien, zoals een schaar, een gieter en een pen. Je kunt de kinderen ook laten doen alsof ze een
taak doen zonder de nodige gereedschappen, om te laten zien hoe moeilijk het is. Vertel de kinderen dat ze in
de les zullen leren over een heel belangrijke taak die God aan Salomo gaf. Ze zullen ook leren welk belangrijk
iets hij nodig had om die taak te kunnen doen.
Wat heb jij gedaan deze week?
Vraag de kinderen welke activiteiten ze doorheen de week hebben gedaan. Vraag hen welke belangrijke
beslissingen ze moesten maken en hoe ze besloten om ze te doen. Bespreek daarna welke beslissingen de
koning van België of de president elke dag moet maken. Leg uit dat leiders vele belangrijke beslissingen moeten
maken dat invloed kan hebben op de mensen hun levens. Salomo realiseerde zich dit als koning, hij zou vele
beslissingen moeten maken. Hij besefte dat hij dit niet uit zichzelf kon doen met zijn eigen wijsheid en had
Gods hulp nodig. Net als Salomo moeten we God vragen voor wijsheid.
Ware wijsheid
Gods wijsheid is niet hetzelfde als de wijsheid van de wereld. Gods wijsheid lijkt zelfs dwaas voor de mensen
die Hem niet kennen. Gods wijsheid is uiterst goed te zien in het kruis van Christus. Het kruis is een struikelblok
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x15). Lees het vers voor en leg aan
de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

voor de Joden en dwaasheid voor de heidenen, maar voor degene die geloofd is het de kracht van God en de
wijsheid van God (1 Kor.1:22-25). Als de kinderen wijs willen zijn, moeten ze eerst de wijsheid van het kruis
omarmen, want Christus is onze “wijsheid geworden; hij rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt ons” (1 Kor.1:30).
Gods wijsheid voorziet een prachtige gelegenheid om het evangelie te delen met de kinderen.

KNUTSELWERKJES

Gods geschenk aan Salomo
Geef elk kind een kopie van het blad “Gods geschenk aan Salomo.” Knip het hart, halve hart en de kaders uit.
Plak de onderkant en de zijden van het halve hart op het complete hart om een zakje te maken. Maak een gat
boven in het hart en doe hier een lint door en knoop de einden aaneen. Doe de kaders met de tekst in het
zakje. De kinderen kunnen de woorden uit het zakje halen wanneer ze de geschenken van God aan Salomo
weer willen zien.

KNUTSELACTIVITEITJES

1.
2.
3.
4.
5.

Waar ben je geboren (plaats, provincie en land)?
Hoe oud is je vader?
Wat is de favoriete sport van je vader?
Waar werkt je vader (noem het bedrijf)?
Wat is de meest belangrijke instructie die je vader je ooit heeft gegeven, iets wat hij je steeds weer
verteld?

Maak na elke vraag tijd zodat de kinderen het antwoord op de kaartjes kunnen schrijven. Wanneer ze klaar zijn
moeten ze hun kaartje op de kop op de vloer leggen. Laat dan de vaders binnenkomen en laat hen achter de
stoel staan waar hun kind zit. Stel elke vader de eerste vraag en laat het kind kaartje nummer 1 omhoog
houden om te zien of het antwoord overeenkomt of dicht bij het antwoord ligt om het goed te keuren. Laat
een vrijwilliger de nummers bijhouden van de juiste antwoorden die elk vader/kind team krijgt. Ga op de zelfde
wijze door met vragen stellen. Gebruik de vijfde vraag om een interesse in de Bijbelles te veroorzaken (1
Kon.2:1-4). Net zoals de vaders van de kinderen belangrijke principes heeft meegegeven, zo gaf David ook aan
Salomo heel belangrijk advies.
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Hoe goed ken jij je vader?
Voor de les begint, vraag vaders van vier kinderen om op een aangewezen tijd in de les te komen om in een
activiteit deel te nemen. Vertel hen nog niet de vragen die je wilt gaan stellen. Zet vier stoelen vooraan in het
lokaal en leg vijf kaartjes (genummerd in de bovenhoek van 1 – 5) en een zwarte stift voor elke stoel.
Introduceer de vaders aan de groep en vraag hen om buiten de deur te wachten. Sluit de deur en laat hen niet
horen wat er in het lokaal wordt gezegd. Stel de vier kinderen de volgende vijf vragen over hun vader:
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Draag een wijs hart
Geef elk kind een vel rood stevig papier. Laat hen een hart op hun papier tekenen (of geef hen een hart van
karton om over te trekken) en dit uitknippen. Maak boven in het midden een gat. Laat hen langs de buitenkant
het vers uit 1 Kon.3:9 schrijven. In het midden kunnen ze schrijven “Een wijs hart.” Geef elk kind een stuk garen
om door het gat te doen en bind het daarna vast. Ze kunnen dit rond hun nek hangen.

Van koning naar koning
In deze les ontmoeten we de derde koning van Israël, Salomo. De eerste koning van Israël was gekozen door
God. Dit werd meestal gedaan door een profeet, die daarna de koning zalfde als een teken van Gods keuze
(Deut.17:14-15; 1 Sam.9:16-17; 16:12). God beloofde om Davids koninkrijk vast te stellen door zijn zaad (2
Sam.7:12-16; Ps.89:36-38). De lijn van koningen begon daarmee op natuurlijke wijze voor te zetten van vader
op zoon. Dit kan geïllustreerd worden door (een aantal) kinderen in een rij te zetten vooraan in het lokaal.
Vraag de kinderen wie er koning wil zijn en kies er dan een uit. Dit was hoe God de eerste koning koos. Dit
verklaart dat God beloofde dat de toekomstige koningen alleen uit de lijn van David zouden komen. Laat het
eerste kind naar voren komen als koning David. De volgende in de rij is Davids zoon Salomo; de volgende in de
rij is Salomons zoon Rehabeam; de volgende in de rij is de zoon van Rehabeam, Abia; en zo verder. Deze lange
lijn laat het lange succes van Israëls koningen zien.

Herken jij een wijs hart?
Teken een groot hart op het bord en maak een lijn van boven naar beneden om het hart in tweeën te delen.
Schrijf aan de ene zijde “Salomo herkent dit van God” en boven de andere kant “Salomo herkent dit van
zichzelf.” Tijdens de les geef je elk kind een kopie van het blad “Herken jij een wijs hart?” Terwijl je onderwijst
uit 1 Kon.3:6-9, pauzeer na lek vers om de kinderen te vragen welke dingen Salomo herkende over God of over
zichzelf in dat vers. Noteer de verzen (en de referenties) aan de juiste zijde van het hart. Hieronder enige
voorbeelden:
Salomo herkent dit van God
 Zijn grote barmhartigheid (3:6)
 Zijn grote vriendelijkheid (3:6)
 God gaf David een opvolger voor de troon (3:6)
 God vermenigvuldigde Zijn volk, Israël, tot een groot aantal (3:8)
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Salomo herkent dit van zichzelf
 Hij was Gods dienaar (3:7)
 Hij had kwalificaties en ervaring te weinig om koning te zijn (3:7)
 Hij had wijsheid nodig om goed en kwaad te kunnen onderscheiden (3:9)
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Woorden van een vader
Nodig een vader van een kind uit om naar de les te komen en Davids waarschuwing aan Salomo in 1 Kon.2:1-4
te lezen.
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Salomo herkende
bij God:
Salomo herkende
bij zichzelf:
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HERKEN JIJ EEN WIJS HART?
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GODS GESCHENK AAN SALOMO
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GOD GEEFT SALOMO WIJSHEID
(HANDREIKING KINDEREN)
1 KONINGEN 2:1-4; 3:1-15

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt
aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen
en het aan een van je dienaren geven.



David zei Salomo om op Gods wegen te wandelen en Zijn __________,
__________, __________, en __________ te houden.

 Indien Salomo Gods geboden zou houden zou hij ___________________.
 Juist of fout: 1 Koningen 3:3 zegt dat Salomo niet luisterde naar God en
niet van Hem hield. ___________________________________________

 Wat vroeg Salomo aan God? ____________________________________
 Juist of fout: Salomo vroeg ook om rijkdom en een lang leven. _________
 Hoe reageerde Salomo op het antwoord van God? __________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wie kwam tot Salomo in een droom? _____________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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