
 

1 
 

Hoofdstuk 115         
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Kort geleden riep één van jullie: ‘Mama, mama! God bestaat, want ik heb tot 

Hem gebeden en het kwam uit!’ 

Lieve kleindochter, wanneer jij dit waar gebeurd verhaaltje over jou nog eens 

gaat lezen (pas over vijftig jaar zoals ik vaak gekscherend tegen omie zeg) herinner jij je 

misschien nog waarom en waarvoor jij op tienjarige leeftijd dit gebed gebeden 

hebt.  

 

Lieve kleinkinderen, jullie omie en ik bidden geregeld dat al jullie gebeden 

verhoord mogen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie omie en ik met jullie, onze acht kleinkinderen. 

 

28 september 2018 

 

 

Hoofdstuk 115        -      De wijze koning        -      1 Koningen 3   
   

De twee belangrijkste zaken die een koning in Israël moest doen waren: zijn 

volk voorgaan in de strijd en recht spreken namens Gods heilige wet.  
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Maar na al die oorlogen die David gewonnen had waren er geen vijanden meer 

die het land Israël bedreigden. De jonge koning Salomo was daar blij om. Hij 

was geen man van de oorlog en andere volken aanvallen en hun land veroveren, 

dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde geen naam maken door het winnen van 

grote veldslagen, maar door het bouwen van mooie gebouwen. Een mooi huis 

wilde hij bouwen voor zijn vrouw, de dochter van de Farao van Egypte en een 

mooi paleis voor zichzelf. Maar boven alles wilde hij een tempel bouwen voor 

de Heer, zijn God.  

En hij wilde rechtspreken zoals een koning van Israël dat moet doen: streng en 

rechtvaardig, volgens de geboden van de Heer, zoals zijn vader David dat tegen 

hem gezegd had.  

 

De jonge koning voelde zelf wel aan, dat dit niet gemakkelijk voor hem zou zijn. 

In de wetten van Mozes had de profeet Nathan hem onderwezen en daar wist hij 

veel van, maar Salomo wist heel goed dat kennis alleen niet voldoende was. Hij 

moest weten hoe mensen dachten. Aanvoelen wie van de getuigen de waarheid 

sprak. En hij had nog maar zo weinig levenservaring en mensenkennis. 

Maar er was Eén die hem dat kon leren en dat was de Heer zelf. God die de 

harten van de mensen kent. Hem wilde hij vragen om wijsheid. 

 

Op een goede dag trok Salomo met zijn dienaren en veel priesters naar de 

hoogte van Gibeon, waar in die tijd het koperen altaar stond, dat bij de 

tabernakel hoorde. Duizend brandoffers bracht hij daar en toen ’s avonds laat de 

laatste offers verteerd waren, ging Salomo naast het altaar op de grond liggen 

slapen. Hij hoopte dat hij die nacht een Godswoord zou krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Salomo bidt en vraagt om een Godswoord. 



 

3 
 

Dat kreeg hij ook, maar in een droom.  

Duidelijk hoorde hij de Heer zeggen: ‘Salomo, ik heb je offers gezien en jouw 

bidden gehoord. Vraag maar wat je wilt en Ik zal het je geven.’ 

De jonge koning antwoordde eerbiedig: ‘Heer, U heeft mij koning gemaakt op 

de plaats van mijn vader, maar ik ben nog zo jong en heb geen levenservaring. 

Ik weet niet wat er allemaal in de grote wereld te koop is. En nu ben ik koning 

geworden van een volk, zo groot dat je het niet eens kunt tellen. Geef mij 

alstublieft een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid 

kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe anders zou ik recht kunnen spreken, 

als U mij niet helpt?’ 

En weer sprak God de Heer tot Salomo in zijn droom: ‘Wat jij aan Mij gevraagd 

hebt is heel goed. Jij hebt niet zoals de koningen in de buurlanden dat doen, 

gevraagd om een lang leven en eer, geld en macht. Jij hebt alleen maar om 

wijsheid gevraagd om goed te kunnen regeren. Salomo, Ik geef jou een wijs en 

verstandig hart, zoals Ik voor jou nog nooit aan iemand gegeven heb en ook na 

jou zal nooit weer iemand zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen van Mij 

krijgen. 

Maar ook al het andere wat jij niet gevraagd hebt, zal Ik je geven: rijkdom, eer, 

macht over je vijanden en een heel lang leven. Maar daarvoor geldt één 

voorwaarde: jij moet je houden aan mijn voorschriften en geboden, die in de 

wetten van Mozes staan.’ 

De koning werd wakker. Hij wist dat dit niet een gewone droom was geweest. 

Het woord van God dat hij in zijn slaap gehoord had, was werkelijkheid 

geworden. Blij en dankbaar reisde hij terug naar Jeruzalem en bracht ook daar 

dankoffers bij Gods heilige ark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na die mooie droom bleek inderdaad dat koning Salomo bijzonder wijs was en 

op de juiste manier recht sprak volgens de wetten van Mozes. 
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Op zekere dag toen Salomo een rechtszittingdag hield, kwamen er twee vrouwen 

bij hem elk met een baby in hun armen. Salomo zag wel wat voor soort vrouwen 

dit waren. Ze woonden samen in één huis en ontvingen allebei mannen tegen 

betaling. Een eigen man die voor hun rechten opkwam hadden ze niet. En 

daarom kwamen ze nu bij de koning om zelf hun recht te halen. 

 

De eerste vrouw kwam naar voren en zei: ‘Ach meneer de koning, deze vrouw 

en ik wonen samen in één huis en ik heb bij haar in huis een baby gekregen. 

Drie dagen later kreeg zij zelf ook een baby. Niemand was bij ons toen wij onze 

baby’s kregen en ook de dagen daarna niet. Niemand nog had onze baby’s 

gezien. Omdat wij geen wiegje voor onze baby’s hadden namen wij ze gewoon 

bij ons in bed. Maar afgelopen nacht gebeurde het dat deze vrouw die nu naast 

mij staat, zich in haar slaap omdraaide en zonder het zelf te merken op haar baby 

ging liggen. De baby stikte en was dood. Toen ze later wakker werd en merkte 

dat haar baby niet meer leefde, heeft zij haar baby met mijn levende baby 

verwisseld. Toen het licht begon te worden en ik de dode baby bij mij in bed zag 

liggen, ontdekte ik dat het niet mijn baby was!  

Hier sta ik nu o koning, met de dode baby van mijn buurvrouw op mijn arm. 

Graag wil ik dat u recht spreekt en dat ik mij eigen levende baby terugkrijg.’ 

 

Nog voordat de koning iets kon zeggen begon de andere vrouw te spreken: ‘O 

koning, het is niet waar wat deze vrouw zegt. Ze liegt gewoon! Deze levende 

baby is van mij!’ 

Al heftiger spraken de twee vrouwen tot de koning hen het zwijgen oplegde. 

Beide vrouwen eisten de levende baby voor zich op. En niemand anders had de 

twee baby’s eerder gezien. En welke moeder moest hij nu geloven?  

Salomo dacht heel diep na. Als hij nu maar wist welke moeder het meeste van 

die levende baby hield, dan was dat de echte moeder. Wie van deze beide 

moeders had alles voor de baby over? Zelfs al ze het zou moeten missen omdat 

dat beter voor haar baby was? 

 

Salomo’s gezicht stond strak toen hij kortaf zei: ‘Haal mij een zwaard.’ 

Een soldaat van de lijfwacht bracht het. Het werd angstig stil in de rechtszaal. 

De dienaren keken hun koning met grote ogen aan. Dit was geen zaak dat het 

zwaard de beslissing moest brengen.  

Plotseling hoorden ze de koning zegen: ‘Pak de levende baby. Snijd het 

middendoor en geef beide moeders één helft.’ 

Nog voordat de soldaat deze opdracht kon uitvoeren sprong de moeder met de 

dode baby op haar arm naar voren en smeekte de koning: ‘Stop, o koning, stop! 

Laat de baby in leven! Ik wil het wel missen, als mijn kind maar blijft leven!’ 

De andere vrouw lachte vals. Als zij de baby niet mocht houden dan kreeg haar 

buurvrouw het ook niet. En bitter zei ze: ‘Goed, snijd het maar middendoor. Dan 

hebben we beiden geen baby meer!’  



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Stop, o koning! Laat de baby in leven! 

 

De jonge koning ging staan. ‘Breng het zwaard terug,’ zei hij. ‘Ik weet het al. 

Die eerst vrouw die haar baby wel wilde missen, als het maar in leven bleef, zij 

is de echte moeder. Die andere vrouw die het wel aan kon zien dat de levende 

baby gedood zou worden is de moeder niet. Pak de baby van haar af en geef het 

aan de eerste moeder.’ 

De echte moeder kreeg haar baby terug. Warme tranen van blijdschap vielen op 

het hoofdje van de baby. De andere vrouw liep met haar dode baby in haar 

armen beschaamd de rechtszaal uit. 

 

Het nieuws van deze wonderbaarlijke rechtspraak ging door heel het land, De 

mensen waren blij met hun nieuwe koning, die zo jong, maar toch ook zo wijs 

was. 


