
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Salomo’s tempel 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Koningen 8:20. 

 Zoek vijf voorwerpen die belangrijk voor je zijn. Leg ze voor je neer. Waarom betekenen ze 

zoveel voor je? Hoe zou je je voelen als ze van je afgepakt zouden worden? 

 Wat is het allerbelangrijkst voor jou? 

 Hoe belangrijk is God voor jou? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Lange tijd dienden de Israëlieten de Heer en brachten overal hun offers. Ze wilden graag een plek 

hebben waar ze konden bidden en offeren, een vaste plek om de verbondskist neer te zetten. Ze 

wilden een huis voor God hebben, zoals de tent (de tabernakel) tijdens hun reis van Egypte naar het 

beloofde land. 

Salomo’ s vader, koning David, wilde al een tempel bouwen in Jeruzalem, maar God liet dat niet toe. 

Dat was Salomo’ s taak. Hij bouwde een prachtige en indrukwekkende tempel. 

Lees nu samen 1 Koningen 8:17-30. 

Wat er daarna gebeurde… 

God was trouw aan zijn volk, ook toen ze Hem ongehoorzaam waren. Salomo wist dit, maar hij wist 

ook dat hij slim en wijs was. Toen hij ouder werd, gebeurde het steeds vaker dat hij vergat te vragen 

wat God wilde. 

Salomo trouwde met heel veel vrouwen. Veel vrouwen geloofden in hun eigen goden en niet in de 

enige ware God. Salomo’ s hart keerde zich ook van Hem af en hij bouwde altaren voor de goden van 

zijn vrouwen. 

Toen Salomo overleed, was hij veertig jaar koning van Israël geweest. Zijn zoon Rechabeam volgde 

hem op, maar hij luisterde niet naar God. Na niet al te lange tijd werd Israël verdeeld in twee 

koninkrijken: Israël en Juda. 

Ontdek de Bijbel! 

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Cherubs Niemand weet precies hoe deze hemelse schepsels eruit zagen. Men denkt dat ze vier 

benen hadden, met gouden vleugels en een mensengezicht. Ze ‘bewaakten’ het heiligste deel van de 

tempel met de verbondskist. 

Cederhout werd gebruikt voor de bouw van de tempel, het kwam uit Libanon. Bomen werden gekapt, 

aan elkaar geknoopt en als vlotten over de zee naar Israël vervoerd. Cederhout is erg duur een heeft 

een sterke geur. 

Steen 80.000 mannen de stenen houwen waarvan de tempel gebouwd werd. Ze moesten al hun werk 

in de steenhoeve doen, want alleen op maat gemaakte stenen mochten naar de bouwplaats. Op de 

bouwplaats van de tempel mochten geen bouwgeluiden klinken. 

De Zee Buiten de tempel stonden heel grote, bronzen waterbekkens (grote bakken). De grootste 

daarvan heette de ‘Zee’. 

Probeer het uit 

De tempel was een symbool van God, van zijn vergeving en zijn gezag. Het was een plaats om te 

bidden en te offeren. De verbondskist stond in het ‘allerheiligste’ en herinnerde het volk aan Gods 

verbond met Israël. In de kist lagen de stenen met de regels die God aan Mozes had gegeven, manna 

(het wonderlijke eten dat God aan het volk gaf in de woestijn) en de staf van Mozes die was veranderd 

in een slang. (Zie Ontdekkingsreis 4.) 

Stel je voor dat jij een heilig kistje hebt met daarin dingen die belangrijk zijn tussen jou en God. Welke 

vijf dingen zou je erin stoppen? Waarom? 

Praten met God 

Maak een tekening van een plek waar jij heen gaat om God samen te aanbidden of waar jullie meer 

over Hem leren. Vraag God om een zegen voor alle mensen met wie je dat samen doet. 

 

 


