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Boek 

Gods lieveling, Salomo’s wijsheid 
Auteur: Ds. Henk Drost 
Uitgeverij: Woord en wereld 
http://www.woordenwereld.nl/cahiers/12-actueel/540-cahier-129.html 
 

Andere relevante literatuur 

1). Israëls gouden eeuw, De regeringsperiode van koning Salomo 
Auteur: Ds. P. den Butter 
https://www.bol.com/nl/nl/p/israels-gouden-eeuw/9200000039664397/  
2). Van Jozua tot Salomo  
Serie: Gaan in het Spoor van het Oude Testament 
Hoofdstuk 4: Van Saul tot Salomo 
Auteur: dr. Jochem Douma 
https://clcnederland.com/product/van-jozua-tot-salomo-jos-douma-9789043510998  
3). Spreukendagboek. Gods wijsheid voor het leven 
Auteur: Tim en Kathy Keller 
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/tim-keller-9789051945614.html  
4). Wees wijzer. Schriftstudies over Spreuken 
Auteur: drs. Hans de Wolf 
http://woordenwereld.nl/cahiers/12-actueel/283-wees-wijzer.html 
5). Het gebarsten vrederijk – een verklaring van 1 Koningen 1 – 11 
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/178428961/Het-gebarsten-vrederijk/  
Auteur: ds. M.R. van den Berg 
6). Koning, bidder, bouwer – bijbelstudies over Salomo 
auteur: ds. C. Boele 
https://www.hertog.nl/artikel/9789088972638/Koning-2c-bidder-2c-bouwer/  
7). Bijbelcommentaar 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen 
Auteurs: M.J. Paul, G. van den Brink e.a. 
Excurs 2, ‘De historiciteit van het koninkrijk van David en Salomo’ 
Excurs 6, ‘De koningin van Seba/Scheba’ (1Kon.10)  
https://mjpaul.nl/2007-bijbelcommentaar-2-samuel-2-koningen/  
https://www.hertog.nl/artikel/9789077651049/2-Samuel-1-2-Koningen---deel-4/  
8). Bijbelcommentaar op 1 en 2 Kronieken 
Auteurs: M.J. Paul, G. van den Brink e.a. 
Excurs 4, ‘De eerste en tweede tempel in Jeruzalem en de muzikale eredienst’ 
Excurs 5, ‘Vreugde in de eredienst in Kronieken’  
https://mjpaul.nl/2008-bijbelcommentaar-1-kronieken-2-kronieken/  
https://clcnederland.com/product/studiebijbel-oude-testament-9789077651056  
 

Muziek 

1). Zadok the priest – G.F. Händel 
https://www.youtube.com/watch?v=MiXgOQ9_-RI 
2). Salomon – G.F. Händel – HWV 67  
https://www.youtube.com/watch?v=ZwayCXzY7Bw  
3). The arrival of the Queen of Sheba – G.F. Händel 
https://www.youtube.com/watch?v=C66XCqWkhmw  
4). Sanctus – Mass in B minor van J.S. Bach – Philip Herreweghe 
https://www.youtube.com/watch?v=MKSepgvTxfM 
5). Heilig, heilig, heilig – Nederland zingt (Kinga Ban) 
https://www.youtube.com/watch?v=sn7_kQX4R3E  
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6). God laat de koning goed regeren – psalm 72 – nieuwe psalmberijming 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-72 
7). De belofte aan zijn dienaar David en zijn huis – psalm 89 – nieuwe psalmberijming 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-89  
8). Hoe lief heb ik uw woning, Heer – psalm 84 – nieuwe psalmberijming 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen#filter=  
9). Wat zou ik graag dichtbij U zijn, Heer, in uw tempel – psalm 63 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-63  
10). God in uw tempel is het feest, wat bent U liefdevol geweest – psalm 48 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-48 
11). Macht van mensen heeft geen waarde, zoek daarin geen zekerheid – psalm 146 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-146  
 

Films 

1). Salomon and Sheba (1959) 
https://www.moviemeter.nl/film/14007 
2). King David (1985) 
https://www.moviemeter.nl/film/9659 
3). David en Batseba (1951) 
https://www.theologie.nl/artikelen/verfilming-van-de-bijbel/  
4). Salomon (1997) 
https://www.moviemeter.nl/film/18557  
5). De tempel van Salomo in 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=y2tha7ogpec 
6). Salomons Temple explained 
https://www.youtube.com/watch?v=Xt6lQAe8ues  
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Inleiding 

De geschiedenis van Salomo staat in de Bijbel, zowel in het boek Koningen als Kronieken. De 
geschiedenis van Salomo is belangrijk. De hoofdstukken 1 en 2 in dit boek geven een soort inleiding 
op het leven van Salomo. Je maakt kennis met de meest wijze koning van de wereld. Maar later 
wordt zijn regering een drama. Na deze inleidende hoofdstukken bespreekt Drost het leven van 
Salomo. Daarbij vind je dan in de hoofdstukken 3 tot 8 de volgende punten. 
 
1. Kernwoord 
Bij ieder hoofdstuk kiest de schrijver een bijbels kernwoord dat past bij deze geschiedenis. Het gaat 
om woorden die je vaker in de Bijbel tegenkomt. Het is nuttig om te weten wat ermee bedoeld 
wordt, ook omdat je ze tegenwoordig niet veel meer tegenkomt buiten het bijbelse gebruik ervan. 
 
2). Salomo – een biografie 
Salomo was een opvallende figuur in de geschiedenis van God. Hij was een koning die een gouden 
tijd bracht voor Gods volk. God was er erg blij mee. Hij gaf deze zoon van David behalve de naam 
Salomo (dat betekent: vredeskind) ook de naam Jedidja, wat Gods lieveling betekent. Het was een 
toptijd. Het wordt wel de gouden eeuw van de bijbelse geschiedenis genoemd. 
 
3). God is geweldig … vul maar in 
In de Bijbel leren we ook wie God is. De enige gepaste reactie is te reageren in aanbidding. In de 
Bijbel lees je veel enthousiasme over God. Dat uiten mensen ook. Dat is aanbidden. 
 
4). Verwerking 
Elk hoofdstuk gaat over een kernwoord dat past in de geschiedenis van Salomo. Maar dat zijn 
woorden die je overal in de Bijbel tegenkomt. Wat is de precieze betekenis? In dit onderdeel vind je 
een paar teksten uit de Bijbel met dat kernwoord. Probeer de betekenis in die verschillende 
verbanden alleen of samen op het spoor te komen. 
 
5). Check: klopt dit? 
In dit boek kies ik voor een bepaalde uitleg. Je hebt soms heel andere visies. In dit gedeelte geeft de 
schrijver een citaat met een bepaalde uitleg. Bekijk of je het ermee eens bent. Dan word je je ook wel 
bewust van wat wel of niet klopt en hoe je dit gedeelte moet opvatten. 
 
In de laatste hoofdstukken komt aan de orde hoe Salomo getekend wordt in de Koran en de Bijbel. In 
het slothoofdstuk gaat Drost ernaar op zoek hoe God in zijn Woord met deze geschiedenis over de 
zoon van David ons meer laat zien over zichzelf. De geschiedenis van Salomo laat zien hoe het fout 
kan gaan in je hart. Daarom eindigen we met een gebed. 
 
Twee Salomo’s 
De geschiedenis van deze zoon van David wordt in twee boeken in de Bijbel verteld. Bijzonder is dat 
je een totaal verschillend beeld krijgt van de koning in de twee boeken. Je hebt het boek Kronieken 
waar 9 hoofdstukken lang verteld wordt over de glorie van Salomo. Dat verhaal lijkt haast wel een 
correctie op wat er in 1 Koningen wordt verteld in elf hoofdstukken over deze zoon van David. Hij is 
een topper op de troon van David. Je herkent de ideale koning. Maar er zitten vanaf het begin trekjes 
in de geschiedenis, waardoor je anders naar Salomo gaat kijken. Uiteindelijk komt de aap uit de 
mouw en knielt hij voor afschuwelijk goden. Hij bouwde een prachtig huis voor de God van Israël, 
maar verpestte die hele omgeving door er later tempeltjes voor allerlei stinkgoden naast te zetten. 
Wie afgoden aanbidt, wordt als zij. Is hij wel een lieveling van God? 
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Wie is de echte Salomo 
Hoe kan in één boek – het Woord van God – een zo verschillend beeld van deze zoon van David 
worden getekend? Het is belangrijk te beseffen dat de Bijbel geen geschreven boek is zoals wij die 
kennen. We vinden een geschiedenisboek echt goed als het precies beschrijft zoals de dingen 
gebeurd zijn. Tenminste, dat is het schrijven. Het gaat om de feiten. Maar dat is met de 
geschiedenisboeken in de Bijbel niet zo. Ze geven wel de feiten correct weer, want ze zijn door God 
ingegeven en Hij geeft geen onjuistheden door. Maar die feiten zijn op een bepaalde manier op een 
rijtje gezet, zodat er een boodschap in mee komt. Het is geschiedenis die Gods kant van de zaak laat 
zien: het is profetie. 
 
Hebreeuwse Bijbel 
De boeken Koningen en Kronieken zijn niet direct achter elkaar gezet zoals in onze Bijbel in de 
Hebreeuwse Bijbel.  Daar staat het boek Kronieken helemaal aan het eind, bij de geschriften. Dat 
heeft een risico. Dan sla je Kronieken over nadat je Koningen gelezen hebt. Veel mensen denken 
inderdaad dat het alleen maar dubbel is en vinden het irritant om nog een keer hetzelfde te lezen. Je 
kunt uit hun plek in de Hebreeuwse Bijbel leren dat ze ieder een eigen blikrichting hebben en dat je 
van God weer een andere boodschap krijgt als je na Koningen Kronieken leest. Ik bedoel niet dat die 
boodschap anders is in de zin dat het niet met elkaar klopt, maar het gaat erom dat ze elkaar – mooi 
– aanvullen. 
 
De boeken Koningen en Kronieken hebben ook een verschillende doelstelling. Je komt erachter als je 
het slot leest. Het slot is dat wat blijft hangen bij de lezers. Hoe eindigen de boeken Koningen? Het is 
de moeite waard om dat te lezen. 
 

Inhoudsopgave 
 
1). Kennismaken Afstamming en regeringstijd 

Twee Salomo’s? 
De volgorde van bijbelboeken 
Koningen – Kronieken: andere boodschap 
Foto’s van Salomo 
Koningen – Kronieken: Gods tempel 
Wie is Salomo? 

2). Drama Het ideaal 
God verbiedt de koning een teveel aan paarden, vrouwen en geld 
Gods Woord overschrijven 
De praktijk 
1). Salomo en paarden 
2). Salomo en vrouwen 
3). Salomo en geld 
De Koning-knecht 
Hoe lees je de geschiedenis van Salomo? 

3). Het verbond Kernwoord – het verbond. Als de liefde zicht bindt aan de ander, heb 
je een verbond 
Salomo wordt geboren 
Rouw en troost 
Naamgeving 
Salomo 
Jedidja 
Om zijn naam 
Gods vreugde 
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God is geweldig – trouw 
Verwerking – Verbond is Gods liefde die trouw blijft 
Check: klopt dit? 

4). Recht Kernwoord – recht (rechtvaardigheid, gerechtigheid) 
Salomo komt op de troon 
Salomo en broer Adonia 
Generaal Joab 
God wil recht 
Onrecht en vergelding 
De troon van David 
God is geweldig – recht 
De kerk looft God om zijn trouw in de belijdenis: Hij is echt recht 
Verwerking 
Check: klopt dit? 

5). Wijsheid Kernwoord – Wijsheid van God is dat je raad weet met de situatie 
Salomo krijgt wijsheid 
Gods wijsheid: zijn Woord 
Rechtszaak 
Gods wijsheid: zijn Geest 
De wijsheid ten top 
God is geweldig – wijs 
Verwerking – wijsheid van God is dat je raad weet met de situatie 
Check: klopt dit? 

6). Heiligheid Kernwoord – De heiligheid van God is een schitterende vuurgloed. Dat 
vuur verwarmt of verbrandt 
God komt wonen in zijn tempel 
Eerbied 
Bijzonder moment 
Bijzondere plek 
Plaatsvervanging 
De feestelijke inwijding 
Bescherming 
Wonen voor altijd 
Jezus is Gods tempel 
God-in-ons: de heilige Geest 
God is geweldig – heilig, heilig, heilig 
Verwerking  
Check: klopt dit? 

7). Glorie Kernwoord – Glorie is de imponerende uitstraling van licht 
De koningin raakt buiten zichzelf 
Afpellen 
Queen of Sheba 
Oefening 
Wijsheid (eerst) en (Dan) rijkdom 
Glorie aan God 
Getuige à charge 
Gods glorie 
God is geweldig – glorieus 
Verwerking 
Check: klopt dit? 
Antwoorden van wijsheid 
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8). Verkiezing Kernwoord – verkiezing betekent dat Gods werk doorgaat 
Jeruzalem gaat niet verloren 
De koningin uit Egypte 
Een sluipend proces 
Het hart 
Gruwelijk 
Polygamie 
Straf 
Om mijn stad Jeruzalem 
God is geweldig – veel lof waard 
Verwerking  
Check: klopt het? 

9). Salomo in de Bijbel God de Vader: eeuwig welbehagen 
Welbehagen 
Eer aan God de Vader 
God de Zoon: Koning-knecht 
Een last 
De koning uit de hemel 
Het wereldwijde koninkrijk 
Eer aan God de Zoon 
God de Geest: Gods volk 
Ongedeeld hart is gehoorzaam 
Wereldwijde verbinding 
Eer aan God de Heilige Geest 

10). Salomo in de Koran Wat er in de Koran over Salomo staat geschreven 
Soerat 102, 163, 84-86,78-79a,81-82,17-19a,12-13,30-34 
Wat heeft Mohammed over Salomo verteld? 
Apocriefe bijbelverhalen in de Koran 
Waarin verschillen Soelaimaan en Salomo 

11). Voortgang en 
omgang 

Hoe lees je de Bijbel? Wat wil de Here ons zeggen met de 
geschiedenis van Salomo? Gaat het om Salomo’s plek in de 
geschiedenis van de Bijbel? Of gaat het om Salomo als 
(waarschuwend) voorbeeld voor ons? We hoeven niet te kiezen 
tussen die twee benaderingen. Het gaat zowel om de voortgang van 
Gods geschiedenis als om het leven in het verbond. Het gaat om 
voortgang en omgang 
 
Voortgang: Gods vreugde 
Omgang: gebed voor ons hart 
 

 


