Vertelschets 22.1: Gods geschenk aan koning Salomo
Beginzin
‘Bid jij ook weleens om een wijs hart? Luister maar hoe Salomo dat doet…’
Vertelschets
 Wat is Salomo moe. Hij is nu koning van Israël. Hij is met een Egyptische prinses
getrouwd, de dochter van de Farao. Hij had haar naar Jeruzalem gebracht in zijn
mooie paleis. En hij heeft heel veel offers gebracht op het altaar. Wel duizend!
Omdat er nog geen tempel was, is Salomo gaan offeren bij Gibeon. Hij heeft de
Heere lief. Hij wil ook zo graag de Heere dienen, net als zijn vader David.
•
Terwijl Salomo nog in Gibeon is, valt hij in slaap. In de nacht droomt hij. God vraagt in
die droom: ‘Wat wilt u dat Ik zal geven?’
•
Als de Heere dit aan jou zou vragen, wat zou je dan zeggen? Wat is het belangrijkste
voor jou?
•
‘U bent zo goed geweest voor mijn vader David’, zegt Salomo. ‘En nu mag ik koning
zijn in plaats van mijn vader David. Maar ik ben nog zo jong. Ik weet nog niet goed
wat ik wel of niet moet doen. En er wonen zoveel mensen in dit land. Ik kan die
mensen niet eens tellen, zoveel zijn het er wel. Geeft U aan mij een hart waarmee ik
kan zeggen wat goed en wat kwaad is.’
•
De Heere antwoordt: ‘Omdat u niet om een lang leven hebt gevraagd, of rijkdom, of
de dood van uw vijanden, maar omdat u om wijsheid hebt gevraagd om het goede en
kwade te weten, daarom zal Ik het aan u geven. Ik zal u een wijs en verstandig hart
geven. Niemand zal zo wijs zijn als u.’
•
‘En Ik geef u ook rijkdom en eer omdat u er niet om hebt gevraagd. Als u goed naar
Mijn geboden luistert, zoals uw vader David heeft gedaan, zal Ik uw dagen
verlengen’, zegt de Heere.
•
Salomo schrikt wakker. Wat heeft hij bijzonder gedroomd!
•

Daar zit Salomo op zijn troon. Wat is hij een wijze koning geworden! De Heere heeft
het beloofd en nu gebeurt het ook. Kijk maar eens... Daar komen twee vrouwen met
hun zoontjes het paleis binnen. Ze gaan allebei voor de koning staan. De ene vrouw
zegt: ‘Och, mijn heer, ik woon samen met die vrouw in een huis en ik heb in haar huis
een kindje gekregen. Op de derde dag kreeg die vrouw ook een kindje. We waren
samen in een huis, niemand anders was erbij. Toen is de zoon van die vrouw ’s nachts
gestorven omdat ze op hem had gelegen. En ze is midden in de nacht opgestaan en
heeft mijn zoon bij mij weggenomen terwijl ik sliep. Ze legde mijn zoon bij haar en
haar dode zoon legde ze bij mij. ’s Ochtends wilde ik mijn zoon drinken geven en toen
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zag ik dat hij niet meer leefde. Maar toen keek ik goed naar hem en ik zag dat het
mijn zoon niet was.’
‘Niet waar!’, zegt de andere vrouw, ‘De levende jongen is mijn zoon en de dode
jongen is uw zoon.’ ‘Niet waar!’, zegt de andere vrouw. ‘Je spreekt niet de waarheid!’
Wie zou jij geloven? Soms spreken mensen niet de waarheid. Wie moet je dan
geloven? Wat kun je dan doen? Luister maar eens wat de koning doet.
Koning Salomo kijkt naar de vrouwen met hun zoontjes. Het ene jongetje levend, het
andere jongetje dood. Wie spreekt de waarheid? ‘U zegt: “Dit is mijn zoon, de
levende, en die van u is dood.” En de andere vrouw zegt: “Niet waar, uw zoon is dood
en die van mij leeft.” Breng eens een zwaard.’
Een dienaar van de koning komt met een zwaard. ‘Snijd dat levende kind in tweeën
en geef de helft aan de één en de helft aan de ander.’
Is dat nu de juiste oplossing? Dat mag toch helemaal niet? Luister maar waarom het
toch heel wijs is van koning Salomo...
Opeens klinkt de stem van de ene vrouw: ‘Oh koning! Nee, dat mag niet! Geef haar
maar het levende kind en dood het in ieder geval niet.’ Hoor je dat? Dat doet een
echte moeder. Die geeft nog liever haar kindje weg, dan dat ze haar kindje laat
doden.
Maar de andere moeder zegt: ‘Het kind zal niet voor mij zijn en ook niet voor u. Snijd
het doormidden.’
Nu weet de koning wie de moeder is: ‘Geef die moeder die het kindje wilde laten
leven, het kind terug. Want zij is zijn echte moeder.’
In heel Israël horen de mensen wat de koning heeft gedaan. Wat een wijsheid heeft
God aan hem gegeven!

Slotzin
‘Wil je ook wijs zijn, net als koning Salomo? De Heere kan die wijsheid aan je geven. Bid je er
ook om?’
Gespreksvragen
Als je niet weet hoe je iets moet doen, vraag je het dan ook aan de Heere? Hoe kun je dat
vragen? Als je wijs bent, kun je goede beslissingen nemen. Als je God om wijsheid vraagt, zal
Hij het ook zeker geven. Op wie lijkt Salomo hier? Waaraan zie je dat?

