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Wijs! Wijzer!! Wijst!!!  Dom! Dommer!! Domst!!! 

 Koning Salomo  

Intro. =>Gehoorzamen aan de HEERE God is belangrijker en weegt 

zwaarder, dan elke overtreffende trap van wereldse wijsheid, macht, 

rijkdom en aanzien, bij elkaar opgeteld!                                                                                      

Laat je niet van de WIJS brengen door zogenaamde wereldse 

wijsheid, die in welke verpakte vorm dan ook, als een (vergiftigd) 

geschenk aangeboden wordt.                                                                   

Bekijk o.a. het voorbeeld van koning Salomo.                                      

De hele toenmalige wereld keek naar hem op en was onder de indruk 

van zijn grote wijsheid tijdens zijn koningschap van veertig jaar.                                                                                      

Ontdek welke impact zijn positieve en negatieve voorbeelden, de 

dingen die hij gezegd, wel/niet gedaan, bereikt en geschreven heeft op 

jou (zouden kunnen) maken. 

1 Kon.3:10-12=>”Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo 

dit gevraagd had. God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd 

hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet 

om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijan-

den hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar 

rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe Ik overeenkomstig 

uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws 

gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal 

opstaan.”                                                                                           

1 Kon.4:29-34=>”God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en 

groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van 

de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid 

van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van de 

Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de 

Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam 

was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak hij drieduizend 

spreuken uit en waren er van hem duizend en vijf liederen. Hij 

sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot 

de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak over het vee, over de vogels, 

over de kruipende dieren en over de vissen. En uit alle volken 

kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle 

koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden.” 
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1. Het advies (gebod) van zijn papa, koning David:  

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 be-

hoeve van de HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door 

Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuige-

nissen 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.” 

Wees sterk, wees een man!                                                             

Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God!                                    

Hou vast aanZIJN:                                                                                                                                                                        

Wegen!                                                                                   

Verordeningen!                                                                                  

Geboden!                                                                                             

Bepalingen!                                                                                      

Getuigenissen!                                                                                          

Zoals beschreven staat in de wet van Mozes!                                                 

Opdat je verstandig handelt! 

2. Salomo begint goed: 

1 Kon.3:5=>”In Gibeon verscheen de HEERE ‘nachts aan 

Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal.”                                             

1 Kon.3:6-9=>”…vers 9 –Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam 

hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht 

onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie 

zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken?”                                            

1 Kon.6:11-14=>”Toen kwam het woord van de HEERE tot Salomo: 

Wat dit huis betreft, dat u aan het bouwen bent, als u overeenkom-

stig Mijn verordeningen wandelt, Mijn bepalingen houdt, al Mijn 

geboden in acht neemt door overeenkomstig daarmee te wandelen, 

dan zal ik Mijn woord, dat Ik tot uw vader David gesproken heb, 

aan u gestand doen. Ik zal in het midden van de Israëlieten 

wonen en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten. Zo bouwde 

Salomo het huis en voltooide het.”                                                                                       

1 Kon.8:26-30=>”Nu dan, God van Israël, laat toch Uw woorden, 
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die U tot Uw dienaar, mijn vader David, sprak, bewaarheid worden. 

Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, 

de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min 

dit huis dat ik gebouwd heb! Schenk dan aandacht aan het gebed 

van Uw dienaar en aan zijn smeekbede, HEERE, mijn God, door te 

luisteren naar het roepen en naar het gebed dat Uw dienaar heden 

voor Uw aangezicht bidt. Laten Uw ogen open zijn, nacht en dag, 

over dit huis, over deze plaats, waarvan U hebt gezegd: Mijn Naam 

zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat Uw dienaar op 

deze plaats zal bidden.”                                                                                        

1 Kon.9:1-9=>”Het gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis 

van de HEERE en het huis van de koning voltooid had, en toen 

Salomo al zijn wensen, die hij uit wilde voeren, ten uitvoer had 

gebracht, dat de HEERE voor de tweede maal aan Salomo 

verscheen, zoals Hij aan hem in Gibeon verschenen was. De 

HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede 

gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit 

huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in 

eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart 

daar zijn. En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw 

vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewan-

deld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik u gebo-

den heb, en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, 

dan zal Ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig 

bevestigen, zoals Ik met betrekking tot uw vader David gesproken 

heb: Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. 

Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en 

Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden 

heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en 

zich voor hen neerbuigen, dan zal ik Israël uitroeien uit het 

land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor 

Mijn Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwer-

pen, en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en 

een voorwerp van spot worden. En dit huis zal een ruïne 

worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van 

afschuw en zeggen: Waarom heeft de HEERE zo gedaan met dit land 

en met dit huis? Dan zal men zeggen: Omdat zij de HEERE, hun 

God, hebben verlaten, Die hun vaderen uit het land Egypte had 

geleid. Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich 

voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de 

HEERE al dit kwaad over hen gebracht.”                                                                                                         
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1 Kron.28:9=>”En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je 

vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwil-

lige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft 

inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door 

jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor 

eeuwig verstoten.” (1 Sam.16:7;Hebr.10:26;11:6;Opb.2:23)                                                                                          

2 Kron.8:11-16=>”Salomo liet de dochter van de farao vertrekken 

uit de stad van David naar het huis dat hij voor haar had gebouwd. 

Want zei hij, mijn vrouw mag niet in het huis van David, de koning 

van Israël, wonen, want de plaatsen waar de ark van de HEERE 

naartoe gekomen is, zijn heilig…14-Zo luidde immers het gebod 

van David, de man Gods. En men week niet af van het gebod van 

de koning voor de priesters en de Levieten wat betreft welke zaak 

dan ook en wat betreft de schatten…” 

De HEERE God vond goed wat Salomo had gevraagd! (3:10-15)                                                                                         

Niemand, voor of na hem, is wijzer of verstandiger dan Salomo! 

3. Waar loopt het (dan) mis?: 

Ongehoorzaamheid aan de HEERE God!                                                    

Hoogmoed?                                                                               

Teveel wereldse wijsheid en kennis!?                                                                                     

Niet luisteren naar de wetten van Mozes!                                                                                     

(uitheemse)Vrouwen!                                                                                     

Afgoderij!                                                                                         

”Jong geleerd, oud gedaan!”                                                                

Gaat helaas niet op voor koning Salomo in zijn oude dag! 

                                                                                                                                                                                   

1 Kon.11:1-8=>”Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen 

lief, en dat naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammoni-

tische, Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen, uit de 

volken waarvan de HEERE tegen de Israëlieten had gezegd: U 

mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij 

zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden 

aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had zevenhonderd 

vrouwen–vorstinnen– en driehonderd bijvrouwen. Zijn vrouwen 

deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo’s 

ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, (zo krijg 

je misschien een diepere inkijk op sommige passages in Spreuken 

en Prediker!) achter andere goden aan, zodat zijn hart niet 

volkomen was met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn 
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vader David, want Salomo ging achter Astarte aan, de god van de 

Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de 

Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de 

HEERE: Hij volhardde er niet in de HEERE te volgen, 

zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor 

Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die 

voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de 

Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die 

hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten.”                                     

(Wat voor slachtoffers brachten zij aan hun afgoden?)                                                                    

1 Kon.11:9-13=>”Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, 

omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem 

tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aan-

gaande deze zaak geboden, dat hij niet achter andere goden 

aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de HEERE 

geboden had. Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij u 

gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u 

geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk 

zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw 

dagen zal Ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik 

zal het uit de hand van uw zoon(Rehabeam-1Kon.12..) losscheuren. 

Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam 

zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en 

omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb.”                                    

1 Kon.12:24=>”Zo zegt de HEERE: U mag niet optrekken of 

strijden tegen uw broeders, de Israëlieten. Keer terug, ieder naar 

zijn huis, want deze zaak is bij Mij vandaan gekomen. Zij 

luisterden naar het woord van de HEERE en keerden terug om weg 

te gaan, overeenkomstig het woord van de HEERE.” 

4. Eind goed al goed?: 

Dit spreekwoord gaat in sommige gevallen op. Het goede einde 

van een ogenschijnlijke moeilijke periode kan soms helpen om de 

struikelblokken tijdens die periode te verzachten en/of te vergeten. 

In het geval van koning Salomo gaat deze uitdrukking niet op! 

Tenzij Prediker 12:9-14 misschien als een eventueel lichtpuntje 

gezien kan worden in het leven van koning Salomo.                                                                   

Tegelijkertijd blijven de consequenties die voortvloeien uit de 

zonden van koning Salomo zwaar doorwegen in het leven van zijn 

nageslacht en in het leven van het volk Israël!                                        

Precies zoals dat ook telt voor de consequenties die voort-
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vloeiden uit de zonde van zijn vader, koning David!                                               

1 Kon.11:26-43=>”vers31-33-Zie, Ik ga het koninkrijk uit de hand van 

Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven. Maar één stam 

zal voor hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en omwille van 

Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb verkozen, 

omdat zij Mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor 

Astarte, de god van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van de 

Moabieten en voor Milkom, de god van de Ammonieten, en niet in 

Mijn wegen gegaan zijn door te doen wat juist is in Mijn ogen 

en Mijn verordeningen en bepalingen te houden, zoals zijn 

vader David…” 

5. Welke lessen kunnen wij hier o.a. uit leren? 

1 Kor.14:18-20=>”Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen 

spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever vijf 

woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te 

onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, 

word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de 

slechtheid, en word in uw denken volwassen.”                                                          

Welk(e) punt(en) maakt de apostel Paulus hier?                                                        

Hebr.13:7-9=>”Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God 

tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, 

en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden 

Dezelfde tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door 

veelsoortige en vreemde leringen, want zij die het daarin 

zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.”                                                             

Jak.3:13-18=>vers 13-”Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij 

uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in 

zachtmoedige wijsheid…” 

Conclusie: 

“Wij leven wel in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld!” 

Spiegel je zelf aan Christus, in plaats van te spiegelen aan en te 

vergelijken met, de constant veranderende gangbare filosofieën, 

visies, overtuigingen, normen en waarden, die komen en gaan, in 

een constant in beweging zijnde maatschappij!                                                    

Volg de goede voorbeelden uit Gods Woord!                                          

Trek lering uit de slechte voorbeelden, die beschreven staan in 

Gods Woord, waarin de mens zijn eigen keuzes maakt en Gods 

advies naast zich neerlegt en soms zelfs doelbewust 

verwerpt.                                                                           



Koning Salomo – Maaltijd des Heren – GVC-Maastricht – zondag 25 december 2022 – Ruud Verheijen. 

 

7 

 

God volgen en Hem gehoorzamen is en blijft een bewuste 

levenskeuze!                                                                                

Niemand maakt die keuze voor jou!                                                       

Jij maakt hem zelf!                                                                                         

Geef zelf een levenslang ‘goed voorbeeld’ aan jouw omgeving! 

Sta vast in jouw geloof, gehoorzaamheid en trouw aan God!                     

Er is maar één God! Volg Hem!                                                               

Laat je niet in het ootje nemen!                                                        

Laat je niet misleiden, verleiden, wegleiden, door de legio 

afgoden, die volop aangeprezen en aanbeden worden in de wereld!                                                                

Wijk niet af naar rechts of naar links!                                                  

Trek rechte sporen bij het brengen van het woord der waarheid! 

2 Kon.22:1-2=>”Josia was acht jaar oud toen hij koning werd, en 

regeerde eenendertig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder 

was Jedida, de dochter van Adaja, van Bozkath. Hij deed wat juist 

was in de ogen van de HEERE, en ging in heel de weg van zijn 

vader David en week niet af naar rechts of naar links.”                                               

2 Kon.23:25=>”Vóór hem was er geen koning aan hem gelijk, 

die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn 

kracht tot de HEERE bekeerd had, overeenkomstig de hele 

wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke niet op.”                                                           

Matth.22:37-38=>”Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw 

God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 

heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.”                                     

Jak.3:17=>”Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste 

rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol 

barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”                                                                                  

1 Petr.1:15-25=>”Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, 

word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat 

geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als 

Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders 

werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende 

de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet 

met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw 

zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar 

met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos 

en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grond-

legging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard 

omwille van u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft 

uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en 

hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de 
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gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde 

broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die op-

nieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onver-

gankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord 

van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de 

mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem 

is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwig-

heid. En dit is het Woord dat u verkondigd is.”                                                                

1 Kon.8:27=>”Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de 

hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel 

te min dit huis dat ik gebouwd heb!”                                              

Jes.66:1-2=>”De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank 

van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou 

willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand 

heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die din-

gen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige 

en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.”                                                 

Ps.111:1-2=>”Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, in de kring 

van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de 

HEERE zijn groot, zij worden onderzocht door allen die er 

vreugde in vinden.” 

Laat je niet gek tikken door zogenaamde wereldse wijsheden!           

Kies voor en zoek naar de wijsheid die van God komt!                                              

Leer van de voorbeelden die de HEERE God ons aanreikt!                                             

Lees Gods woord en ontdek Zijn wijsheid, welke Hij deelt met 

ons!                                                                                            

Wat een vreugde!                                                                                  

Wat een blijdschap!                                                                           

Alle soorten telescopen die op het heelal gericht zijn ten spijt! 

God spreekt vandaag de dag tot ons door Zijn geïnspireerde 

woord in voor ons begrijpbare taal.                                              

Hand.17:11=>”En dezen waren edeler van gezindheid dan die in 

Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwil-

ligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die 

dingen zo waren.”                                                                                     

Wauw!!! Machtig mooi voorbeeld!!! 

Uitdaging: 

Laten wij elkaar aanmoedigen, opbouwen en uitdagen om dagelijks 

Gods woord te gebruiken en samen te verheugen in het onder-

zoeken van Gods wonderlijke machtige werken! 
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