37. Salomo is wijs
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Koningen 3:9.


Zit je ook wel eens te kibbelen met je broer of zus of met vrienden? Waar kan jullie ruzie over
gaan?



Kan je ontdekken wie er gelijk heeft als een volwassene jullie ruzie wil helpen oplossen?



Wat betekent het om ‘wijs’ te zijn? Het betekent meer dan slim zijn of veel dingen weten.
Welke woorden zou jij gebruiken om uit te leggen wat ‘wijs’ is?



Zou jij blij zijn als iemand tegen je zei dat je wijs was?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Veertig jaar lang was David de koning van Israël. God zei dat hij ‘een man naar zijn hart was’
(Handelingen 13:22). David kreeg veel zonen en sommige probeerden de nieuwe koning te worden.
Daar vochten ze voor. Maar God had al bepaald wie de beste koning was: Salomo. Voordat hij stierf,
gaf David veel wijze raad aan Salomo. Het belangrijkste was dat hij op de weg van God moest blijven
lopen en zich aan Gods regels moest houden.
Nadat hij gekroond was, ging Salomo bidden tot God…
Lees nu samen 1 Koningen 3:16-28.

Wat er daarna gebeurde…
Salomo luisterde naar zijn vaders laatste woorden en naar God, maar hij deed niet altijd wat God van
hem vroeg. Vaak deed hij net niet wat God zei dat hij moest doen. Later zou dat voor problemen gaan
zorgen, voor hemzelf en voor Gods volk.
Maar God had Salomo niet als koning uitgekozen omdat hij perfect was. Salomo was een groot koning
en hij was erg wijs. In de Bijbel staat een boek vol met spreuken en veel van die teksten komen van
Salomo (Kijk maar naar Ontdekkingsreis 9).

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 54 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Wijsheid Salomo vroeg God om de gave van wijsheid. God was blij verrast en maakte hem op de
koop toe naast de wijste ook de rijkste koning ter wereld.
De koningin van Sheba kwam uit Arabië om Salomo te bezoeken omdat ze gehoord dat hij zo wijs
was.
Welvaart Salomo had vijfhonderd gouden schilden. Hij zat op een gouden troon en had een gouden
servies. Hij had een grote vloot met schepen en wel 1.400 wagens en 12.000 paarden!
Veel vrouwen Salomo trouwde met honderden vrouwen. Hij begon te bidden tot hun goden en aan
het einde van zijn leven keerde hij zich af van de God van Israël.
Probeer het uit
Elke dag moeten we ervoor kiezen om de dingen op Gods manier te zien en te doen – of op onze
eigen manier. Denk aan een situatie waarin je die keuze moest maken. (Bijvoorbeeld: ‘er komt een
nieuw kind bij jullie in de klas – hoe ga je met hem of haar om?’ of ‘je bent uitgekozen om in het
voetbalteam te spelen, maar de wedstrijden worden gespeeld op de tijd van de kerkdienst – wat doe
je dan?’)
Bedenk twee mini toneelstukjes: eentje waarin je de dingen op Gods manier aanpakt en eentje waarin
je ervoor kiest om je eigen zin te doen. Voer beide toneelstukjes op met je vriend(inn)en. (Je kunt zelf
spelen of poppen gebruiken).
Wat doe je nou écht als je moet kiezen in zo’n situatie? Praat met een volwassene over het maken
van goede keuzes en wijze beslissingen.

Praten met God
Salomo vroeg God om hem wijs te maken. Wat vraag jij aan God vandaag?

