Koning Salomo - 29 april 2018 - Maastricht - Ruud Verheijen[Geef tekst op]

Koning Salomo
Intro. =>
Wanneer "de kapperbes" niet meer helpt, wat doe je dan?
(Pred.12:1-7)Dan ga je misschien gewoon naar de huisarts voor een
paracetamol of een anti-biotica kuur! Veel wijsheden, kennis over
geneeskrachtige planten, kruiden en toepassingen van vroeger zijn
verloren gegaan. Vroeger werd het doorgegeven van generatie op
generatie. Nu ga je naar de dokter.
De wijsheden, de verordeningen, de geboden, de bepalingen en de
getuigenissen uit de Bijbel die God ons geeft kunnen helpen ons eigen
leven beter te sturen en geven ons een leidraad voor een kwalitatief
hoogstaand leven.
Wanneer je zeer zelfstandig geleefd hebt, maar dan op hoge leeftijd
alsnog in een rusthuis beland kan het gebeuren dat anderen voor jou
beslissen en dat je leven en gewoontes anders worden ingedeeld dan jij
wilt of gewoon bent.
Hoe kun je gelijkertijd verstandig en dom zijn? Hoe breng je een goede
balans tussen jouw I.Q. en E.Q. jouw talenten, visies en dromen?
Hoe zorg jij er voor dat je de goede voorbeelden in de Bijbel overneemt,
meer aandacht geeft? Hoe voorkom jij dat de slechte voorbeelden niet
herhaald worden? Dat je er juist lering uittrekt en op die wijze moeilijke
situaties beter in kunt schatten en fouten kunt vermijden!
=>Er zijn veel bruikbare voorbeelden te vinden in het leven van
koning David en zijn zoon Salomo.
Koning David was zeer oud geworden. (1 Kon.1:1;15)
Op dat moment maakte zijn zoon Adonia gebruik van de ouderdom van
koning David en de gunstige gelegenheid om zichzelf tot koning te
verheffen. (1 Kon.1:5-7) Papa ligt veel in bed, verborgen onder een stapel
dekens, omdat hij niet meer warm kan worden. Zoonlief ruikt zijn kans en
probeert het roer over te nemen! Wat hem ook bijna lukt!
Veel Israëlieten lopen achter Adonia aan, omdat koning David zich niet
echt meer echt in het openbaar manifesteert als koning en zijn zoon
zichzelf etaleert als de nieuwe koning.
=>Het is niet zo verbazend dat Adonia zo brutaal handelt! Zijn papa,
koning David, is mede schuldig aan het zondige gedrag van zijn zoon!
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1 Kon.1:6 =>"Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt
door te zeggen: Waarom heb je dat gedaan? Ook was hij heel knap van
gestalte. Haggith had hem gebaard, na Absolom."
Absolom en Adonia waren twee knappe jonge mannen.
David heeft hen beiden erg verwend en niet of nauwelijks opgevoed,
waardoor zij beiden dachten alles te mogen, kunnen en moeten doen. De
Vader wordt hier op aangesproken! Hij is tekort geschoten in zijn
opvoedende taak! Iedereen moest ondergeschikt gemaakt worden aan
hun wensen. Beide zonen zijn volledig ontspoort. Niet voor rede vatbaar!
=>David kon niet objectief naar zijn zonen Absolom en Adonia kijken. Hij
was verblind voor al de fouten die Absolom heeft gemaakt en hoe
Absolom op een nog grovere manier dan Adonia de macht naar zich toe
wilde trekken en de plaats van David als koning wilde innemen en
daarnaast niet schuw was van geweld. David moest zelfs vluchten voor
Absolom. (2 Sam.15) Ondanks dat alles bleef David zijn zoon de hand
boven het hoofd houden. (2 Sam.13-19) Adonia heeft een slecht
voorbeeld gehad in zijn broer Absolom, maar ook in het tekort schieten
van David, die Absolom maar liet doen en ook Adonia nooit heeft
aangesproken op zijn gedrag!
=>Welke les ligt hier voor de vaders vandaag? Wanneer de vaders
hun verantwoordelijkheid niet oppakken laten zij ruimte voor invloeden,
die afwijken van het normale opvoedingsmodel en moet je niet verbaasd
zijn als jouw zonen, jouw kinderen, later in hun leven anders handelen
dan verwacht wordt. (verkeerd uitdraaien....zo ken ik mijn kind niet!...)
Adonia gaat geen gesprek aan met zijn vader. Hij roept zichzelf gewoon
uit tot de nieuwe koning! Het zal je maar overkomen als vader! Voor de
tweede keer één van je eigen zonen die jou als het ware een mes in de
rug steekt en jouw plaats als koning in wil pikken!
Niet iedereen is gelukkig op de hand van Adonia. Dat zijn dan ook precies
de mensen die hij niet uitnodigt voor het grote feest dat hij geeft.
1 Kon.1:8 =>"Maar de priester Zadok, Benaja, de zoon van Jojada, de
profeet Nathan, Simeï, Reï en de helden die bij David hoorden, waren
niet met Adonia."
Vervolgens geeft Adonia een feest. =>
1 Kon.1:9-10 =>"Adonia slachtte schapen, runderen en gemest vee bij de
steen Zoheleth, die bij de bron Rogel ligt. Al zijn broers, de zonen van de
2

Koning Salomo - 29 april 2018 - Maastricht - Ruud Verheijen[Geef tekst op]

koning, en alle mannen van Juda, de dienaren van de koning, nodigde hij
uit. Maar de profeet Nathan, Benaja, de helden en Salomo, zijn
broer, nodigde hij niet uit."
De profeet Nathan zorgt er vervolgens voor dat koning David bewust
wordt van de coup die zijn zoon Adonia gepleegd heeft. Hij betrekt
Bathseba in het plan om koning David bewust te maken van wat er aan
het gebeuren is, opdat David de situatie terug recht kan zetten en de
juiste koning geïnstalleerd wordt over Israël en Juda.
1 Kon.1:11-14 =>"Toen zei Nathan tegen Bathseba, de moeder van
Salomo: Hebt u niet gehoord dat Adonia, de zoon van Haggith, koning is?
En onze heer David weet het niet. Nu dan, kom, laat mij u toch raad
geven, zodat u uw leven en het leven van uw zoon Salomo kunt redden.
Ga, ga naar binnen bij koning David en zeg tegen hem: Hebt u, mijn heer
de koning, uw dienares niet gezworen: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na
mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten? Waarom is Adonia dan
koning? Zie, terwijl u daar nog met de koning in gesprek bent, zal ik na u
binnenkomen en uw woorden aanvullen."
Goed plan van de profeet Nathan! =>
1. Davids reactie =>
Bathseba en Nathan voeren hun plan tot in detail uit en krijgen de
beoogde reactie van koning David!
Bathseba zegt: =>
1 Kon.1:16-21 =>"Bathseba knielde en boog zich voor de koning neer, en
de koning zei: Wat is er met u? Zij zei tegen hem: Mijn heer, u hebt zelf
uw dienares bij de HEERE, uw God, gezworen: Voorzeker, Salomo, uw
zoon, zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten. En nu, zie,
Adonia is koning, u weet het niet. Hij heeft runderen, gemest vee en
schapen in menigte geslacht, en al de zonen van de koning uitgenodigd,
en de priester Abjathar, en Joab, de bevelhebber van het leger, maar uw
dienaar Salomo heeft hij niet uitgenodigd. Maar u, mijn heer de koning,
de ogen van heel Israël zijn op u gericht, dat u hun bekendmaakt wie er
na hem op de troon van mijn heer de koning zal zitten. Anders zal het
gebeuren, wanneer mijn heer de koning bij zijn vaderen te ruste gegaan
is, dat ik en mijn zoon Salomo als schuldigen beschouwd zullen worden."
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Nathan zegt: =>
1 Kon.1:22-27 =>"En zie, terwijl zij nog met de koning in gesprek was,
kwam de profeet Nathan binnen. Men bracht de koning de boodschap:
Zie, de profeet Nathan is er. En hij kwam bij de koning binnen, en boog
zich met zijn gezicht ter aarde voor de koning neer. En Nathan zei: Mijn
heer de koning, hebt u gezegd: Adonia zal na mij koning zijn, en hij zal op
mijn troon zitten? Want vandaag is hij afgedaald, het dal in, en heeft hij
runderen, gemest vee en schapen in menigte geslacht, en heeft hij al de
zonen van de koning, de bevelhebbers van het leger, en de priester
Abjathar uitgenodigd. En zie, zij eten en drinken in zijn aanwezigheid, en
zeggen: Leve koning Adonia! Maar mij, uw dienaar, de priester Zadok,
Benaja, de zoon van Jojada, en uw dienaar Salomo heeft hij niet
uitgenodigd. Als deze zaak van mijn heer de koning uitgegaan is, hebt u
dan uw dienaar niet bekendgemaakt wie er na hem op de troon van mijn
heer de koning zal zitten?"
David zegt: =>
1 Kon.1:28-30 =>"Koning David antwoordde en zei: Roep Bathseba voor
mij. Zij kwam bij de koning en ging voor de koning staan. Toen zwoer de
koning en zei: Zo waar de HEERE leeft, Die mijn ziel uit alle nood verlost
heeft, voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen
heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal in mijn
plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen."
Precies zo handelt koning David! =>
2. Salomo tot koning gezalfd. =>
1 Kon.1:32-40 =>"Toen zei koning David: Roep de priester Zadok voor
mij, en de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada. En zij kwamen
bij de koning. En de koning zei tegen hen: Neem de dienaren van uw heer
met u mee, en laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij
is, en laat hem naar Gihon afdalen. Daar moet de priester Zadok met de
profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op
de bazuin blazen en zeggen: leve koning Salomo! Daarna moet u achter
hem aan de stad binnentrekken, en moet hij komen en op mijn troon
gaan zitten. Dan zal hij in mijn plaats koning zijn, want hém heb ik ertoe
bestemd vorst te zijn over Israël en Juda. Toen antwoordde Benaja, de
zoon van Jojada, de koning en zei: Amen! Moge de HEERE, de God van
mijn heer de koning het zó zeggen! Zoals de HEERE met mijn heer de
koning is geweest, moge Hij zo met Salomo zijn, en moge Hij zijn troon
groter maken dan de troon van mijn heer de koning David! De priester
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Zadok daalde af, met de profeet Nathan, Benaja, de zoon van Jojada, de
Krethi en de Plethi, en zij lieten Salomo op het muildier van koning David
rijden en begeleidden hem naar Gihon. De priester Zadok nam de
oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen op de bazuin, en heel
het volk zei: Leve koning Salomo! En achter hem trok heel het volk de
stad binnen. Het volk blies op fluiten en verblijdde zich ten zeerste, zodat
de aarde opengespleten werd door hun geluid."
De krethi en de Plethi waren een soort van hoflijfwacht onder leiding van
Benaja. (Zie 2 Sam.8:18)
Conclusie =>
Koning David is op het einde van zijn leven aangekomen en geeft Salomo
de laatste raadgevingen mee voordat Salomo daadwerkelijk de scepter
van David overneemt.
1 Kon.2:1-4 =>"Toen de dagen van David naderbij kwamen, dat hij zou
sterven, gebood hij zijn zoon Salomo: Ik ga de weg van heel de aarde.
Wees dan sterk en wees een man. Vervul je taak ten behoeve van de
HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in
acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je
verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op
richt. Opdat de Heere Zijn woord dat Hij over mij gesproken heeft,
gestand zal doen: Als jouw zonen op hun weg letten, door trouw met heel
hun hart en met heel hun ziel voor Mijn aangezicht te wandelen, zal het je
niet ontbreken aan een man op de troon van Israël."
=>Wat een verantwoordelijkheid!
=>In het opvoedingsmodel, in de taakomschrijving van papa!
=>Ook in de verantwoordelijkheid van de kinderen van papa!
1 Kon.2:10-12 =>"David ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven
in de stad van David. De tijd nu die David over Israël geregeerd heeft, is
veertig jaar. Zeven jaar heeft hij in Hebron geregeerd, en in Jeruzalem
heeft hij drieëndertig jaar geregeerd. Salomo zat op de troon van zijn
vader David. Zijn koningschap werd zeer bevestigd.
=>Volgende week gaan we de werken en het leven van Salomo verder
bekijken. (1 Kon. vanaf hfst.3)
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=>Waar vraagt Salomo God om?
=>Wat maakte hem een wijze en verstandige koning?
=>Welke bijzondere dingen heeft Salomo gedaan?
=>De tempel en het paleis bouwen bijvoorbeeld.
=>Liederen en spreuken die hij heeft geschreven.
=>Waardoor komt Salomo in moeilijkheden?
=>Wat doet hij fout?
=>Hoe spreekt God hem aan en wat zijn de consequenties?
Uitdaging =>
De Prediker zegt:
12:1 =>"Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de
kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind
er geen vreugde in;
12:13-14 =>"De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God,
en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal
namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is,
hetzij goed, hetzij kwaad."
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