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Hoofdstuk 116      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Toen ik nog klein was en in Sinterklaas geloofde, waarschuwden mijn oudere 

broers en zussen mij: ‘Eelke, denk erom, Sinterklaas ziet alles. Niets blijft voor 

hem geheim. Daar zorgen zijn zwarte Pieten voor. En je weet het: Wie zoet is 

krijgt lekkers, maar wie stout is krijgt de roe. En als je heel stout bent, dan word 

je in de zak van zwarte Piet gestopt en ga je mee naar Spanje!’ 

 

Toen ik ouder werd en niet meer in het bestaan van Sinterklaas geloofde 

waarschuwde mijn moeder mij: ‘Ja Eelke, Sinterklaas was een sprookje, maar 

weet wel dat bij alles wat je doet, er altijd Eén is die wel alles van je weet en 

alles ziet, waar jij mee bezig bent.’ 

 

Lieve kleinkinderen, omie en ik zeiden altijd tegen onze kinderen dat geloven uit 

angst geen geloof is. Wij mogen blij en dankbaar zijn dat Jezus op Golgotha aan 

het kruis alle straf op zich genomen heeft die jullie en ik hadden verdiend. 

Voor mensen die in Jezus geloven staat God later niet klaar met een opgeheven 

vingertje en vraagt Hij niet streng, welke verkeerde dingen wij allemaal gedaan 

hebben. Daar mag je elke dag Jezus voor bedanken. Vrij van angst mogen wij 

na onze dood allemaal naar Jezus gaan. 

 

Lieve kleinkinderen, ik denk, weet wel zeker dat dit de reden is, waarom ik deze 

kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ voor jullie vanuit het Fries in het Nederlands 

vertaald heb. Dat ook jullie weten van en ik hoop geloven in deze blijde 

boodschap van onze Here Jezus.    

 

 

 

Hoofdstuk 116     -   De heerlijkheid van de koning    -    1 Koningen 4, 5, 6,  

     1 Koningen 10 
 

Het was wel een erg groot en machtig rijk waar koning Salomo over heerste. 

Want niet alleen was hij koning over heel Juda en Israël, ook andere volken 

waren aan hem onderworpen en betaalden hem elk jaar belasting. Vanaf de 

grens van Egypte kon je reizen naar de Eufraat-rivier en alle koninkrijken waar 

je doorheen reisde behoorden tot zijn machtsgebied.  

Geen wonder dat koning Salomo om zo’n groot gebied te besturen veel mensen 

in dienst had: ambtenaren, officieren, soldaten, slaven en nog veel meer. Al die 

mensen kregen niet uitbetaald in geld, maar in eten en drinken. En omdat de 

meesten van hen getrouwd waren en kinderen hadden, was er heel veel nodig. 
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Elke dag werden er in zijn paleis dertig ossen en honderd schapen geslacht en 

vaak ook nog meerdere wilde dieren en bij al dat vlees werd ook nog 

dertigduizend liter meelspijs gegeten. 

Koning Salomo voerde een hoge staat van dienst. Maar het volk klaagde niet, 

want het was altijd vrede en rampen waren er ook niet. De zware lasten konden 

ze opbrengen en ze vonden het mooi dat ze zo’n wijze koning hadden. Ze 

gunden hem zijn eer en rijkdom. Heel het volk leefde rustig en tevreden, ieder 

onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn eigen wijnstok. 
 

Het grote leger van koning Salomo hoefde nooit tegen andere volken te vechten. 

Salomo was een echte vredeskoning, heel anders dan vroeger zijn vader was  

geweest.  

Alle mensen in heel Israël hadden nog nooit zo goed als in deze dagen begrepen 

dat zij Gods eigen volk waren. 

 

Maar al hoefde koning Salomo zich niet druk te  maken over oorlogen, er was 

werk genoeg voor hem te doen. Het gewone koningswerk zoals rechtspreken 

kostte al veel tijd, maar hij maakte zich in de eerste jaren van zijn koningschap 

zich vooral erg druk met bouwwerken. Hij wilde Jeruzalem tot de mooiste en  

sterkste stad van heel zijn rijk maken en daarom versterkte hij de muren van de 

stad en bouwde hij voor zichzelf en zijn vrouwen een prachtig paleis. 

 

Maar het mooiste en heerlijkste bouwwerk moest de tempel worden. Zijn vader 

David had zijn zoon Salomo daarvoor nog opdracht gegeven. Het moest een 

tempel worden voor de Allerhoogste God, een teken van Zijn macht en Zijn 

heerlijkheid. Er mocht niet bezuinigd worden op goud of dure stenen. Nergens 



 

3 
 

op de hele wereld mocht er een tempel zijn, die mooier was dan deze die Salomo 

nu ging bouwen. 

 

Twintig lange jaren duurde de bouw van Salomo’s paleis en tempel. Het was een 

groot karwei om alles klaar te krijgen. Vanuit Libanon, een land dat ten noorden 

van Israël lag, moest het zware cederhout en de beste stenen gehaald worden, 

want in eigen land waren niet veel bossen en ook geen geschikte bergstenen. De 

Libanon hoorde bij het rijk van Hiram, die in Tyrus woonde. Met hem sloot 

koning Salomo een verbond. Salomo leverde aan Hiram koren en olie en in ruil 

daarvoor kreeg hij hout en steen. 

Meer dan honderdduizend mannen kapten het hout in de bossen en steen uit de 

bergen en brachten dat dan naar de rivier. Zo ging dat dan naar de Grote Zee, 

waar handige en ervaren zeelieden alles op grote vlotten naar de stad Joppe 

brachten, een haven in Israël. En dan kwam het zwaarste gedeelte van de reis. 

Dwars door het land heen moest alles naar Jeruzalem gebracht worden. En de 

stad Jeruzalem lag boven op een berg lag. 

 

Natuurlijk had koning Salomo voor al dat werk veel mensen nodig. Hij had 

voortdurend dertigduizend mannen aan het werk. Dat waren geen vrije arbeiders 

die konden stoppen met werken, wanneer zij er genoeg van hadden. Het waren 

gewoon boeren, die thuis op hun boerderijen ook hun werk hadden.  

Zij vielen onder de dienstplicht om voor hun koning te werken. Eén maand van 

huis, werken voor de koning en dan weer twee maanden thuis om voor zichzelf 

te werken op hun eigen boerderijen. Het was niet jaar op jaar dat dezelfde 

mensen voor de koning moesten werken. Ook dat werd afgewisseld. 

 

In de beginjaren schikte het volk zich. Dit meewerken aan grote bouwwerken 

voor de koning was in ieder geval beter dan voor hem oorlogvoeren. Maar toen  

het bouwen steeds maar doorging en er geen einde kwam aan deze 

herendiensten, begonnen ze er genoeg van te krijgen. Een hoge ambtenaar, 

Adoniram was zijn naam, deed de administratie. Hij riep de mannen op om te 

werken en omdat hij erg streng en nauwgezet was, vond men hem zacht 

uitgedrukt niet sympathiek.  

Jaren later, toen Salomo al lang was overleden, is deze man ook raar aan zijn 

einde gekomen…. 

 

Na zeven jaar bouwen was de tempel eindelijk klaar. Het was een schitterend 

gebouw geworden. Met geen pen te beschrijven hoe mooi. 

Hoog boven de muren van de stad rees hij omhoog, een droom van marmer en 

fonkelend goud. De vrome Israëlieten die op het inwijdingsfeest kwamen waren 

er stil van. Daar hoog op de Sionsberg stond de tempel.  

Nu begrepen ze waarom het zo lang geduurd had. Zo overweldigend mooi was 

alles geworden. Nergens op de hele wereld was een tempel die zo mooi was als 
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deze. Dit was een heerlijk huis voor de Heer hun God. Oneindig veel mooier dan 

de Tabernakel van eerder. En dat de Heer nu wilde wonen in deze stad, in deze 

tempel te midden van zijn volk. Het was eigenlijk te groot en te wonderbaarlijk 

om waar te kunnen zijn. En zij, gewone mensen mochten Hem dienen. Nu, dat 

wilden ze maar wat graag doen met heel hun hart. En trouw zouden ze zich 

houden aan Zijn geboden! 

 

 

De tempel van Salomo. 

 

Het inwijdingsfeest duurde zeven volle dagen. De eerste dag haalden de 

priesters de heilige ark op en plaatsten die in het nieuwe Godshuis, in een 

donkere kamer die ‘het Allerheiligste’ werd genoemd. Er werd een groot aantal 

offers gebracht en de koning sprak een woord van dank en een lofprijzing voor 

God die zijn volk gezegend had en die voortaan bij hen in zijn tempel wilde 

wonen. 

 

Later hield koning Salomo een lang en heerlijk gebed waar iedereen stil en 

eerbiedig naar luisterde. Hij vroeg aan God of Hij zijn koningschap ook verder 

wilde bevestigen en of Hij dag en nacht voor zijn rijk wilde zorg dragen. En of 

God naar zijn gebed wilde luisteren. Ook bad Salomo voor zijn onderdanen.  

Hij smeekte of God recht wilde doen aan alle mensen en of God hen wilde 

beschermen en zegenen in tijden van oorlogen en natuurrampen. En of God naar 

hen wilde luisteren wanneer ze hier in de tempel om vergeving kwamen vragen 

voor alles wat ze verkeerd hadden gedaan. 

Ook bad koning Salomo voor de vreemdelingen, de vluchtelingen in zijn land. 

En mochten ze ooit zelf vluchtelingen worden en weggevoerd naar een vreemd 
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land, dat God hen weer terug wilde laten komen in Israël, het land dat God hun 

gegeven had.  

Toen ging de koning staan en zegende het wachtende volk. Daarna werden er 

erg veel offers gebracht en vierden de mensen het offerfeest. Voor alle mensen 

was er meer dan genoeg vlees, brood en wijn.  

De achtste dag gingen ze allemaal weer naar hun eigen huis. Ze waren blij en 

dankbaar voor alles wat ze van de Heer gekregen hadden. 

 

Na het inwijdingsfeest kwam de Heer zelf tot Salomo en sprak tot hem: ‘Ik heb 

jouw smeekbeden gehoord en Ik zal ze verhoren. Wanneer jij je aan mijn 

geboden houdt en trouw in mijn wegen wandelt, zal Ik jouw troon tot in alle 

eeuwigheden bevestigen.  

Maar mochten jij en jouw kinderen zich van mij afkeren en vreemde afgoden 

gaan dienen, dan zullen jullie niet in dit mooie land blijven wonen. Vreemde 

volken zullen dan de spot met jullie drijven en deze prachtige tempel zal Ik laten 

verwoesten, zodat het één grote ruïne wordt.’ 

 

Behalve zijn werk als koning en architect van al zijn bouwwerken, vond Salomo 

ook tijd voor studie en schrijven. Net zoals zijn vader David was hij een groot 

dichter. David had vooral psalmen gemaakt die gingen over verlossing en 

ontsnappen uit groot gevaar, verzen over berouw en diepe dankbaarheid. Maar 

Salomo die een veel vreedzamer leven  leidde, dichte vooral over de natuur en 

over alles wat God geschapen had.  

 

Ook mochten alle mensen hem moeilijke vragen stellen waar hij dan wijze 

spreuken over schreef. Niet alleen in Israël werden die gelezen, maar zelfs tot 

ver buiten de grenzen van Israël.  

In heel de toenmalige wereld kreeg Salomo’s naam bekendheid en overal 

vandaan kwamen wijze mannen om met hem te praten over de problemen in 

deze wereld.  

 

Eén keer kwam er zelfs een vrouw: de koningin van Seba, die ergens in Arabië 

haar rijk had. 

Zij had al heel vaak van deze wijze koning gehoord. Van zijn macht en 

heerlijkheid, maar ook van zijn God. Zij kon niet geloven dat al deze verhalen 

waar waren. Om die reden kwam ze zelf naar Salomo toe om te zien wat er nu 

van waar was. Ze kwam in Jeruzalem met geen groot gevolg van dienaren en 

kamelen. Ook had zij veel goud, juwelen en dure specerijen meegenomen. 

Salomo was erg blij met haar komst en liet haar alles zien wat hij had. In de 

grote troonzaal ontving hij haar en luisterde naar haar raadselspreuken, waar hij 

allemaal het antwoord op wist. Daarna gingen ze samen eten in de eetkamer en 

de koningin verwonderde zich ten zeerste over al de dienaren, die bezig waren 

met het eten klaarmaken en de bediening. 
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Ook bezocht ze de kledingkamer en de wijnkelder van koning Salomo. En in de 

tempel maakte zij een offerfeest mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw wijsheid en rijkdom overtrof al mijn verwachtingen. 

 

Toen ze alles gezien en bewonderd had zei ze: ‘Het is de zuivere waarheid, over 

wat ik in mijn eigen land over u gehoord heb. Ik kon het niet geloven, maar het 

was nog niet eens de helft van alles wat ik bij u gezien heb. Uw wijsheid en 

rijkdom overtrof al mijn verwachtingen. Geprezen zij de Heer uw God, die u en 

uw volk tot in eeuwigheid lief heeft. Hij heeft u tot koning gemaakt om recht en 

gerechtigheid te doen.’ 

 

Voordat de koningin van Seba terugging naar haar eigen land sloten zij en 

Salomo een handelsverdrag. Blij en dankbaar was ze dat zij koning Salomo had 

mogen leren kennen. Ook Salomo was blij met alles dat hij van haar gekregen 

had. Meer dan honderdtwintig talenten goud liet deze koningin in Jeruzalem 

achter. Ook later kreeg Salomo veel goud uit Ofir, waar zijn zeelieden met 

behulp van de zeevaarders van Hiram heenvoeren om dat goud te halen.   

 

Salomo werd rijker dan alle andere koningen op deze wereld met elkaar. Hij 

werd zo rijk dat zilver zelfs niet meer in tel was. Het woord dat God in een 

droom tegen Salomo gezegd had was uitgekomen. Nog nooit was Israël zo rijk 

en machtig geweest. Met jaloerse blikken keken vanuit de verte andere landen 

naar het koninkrijk van Salomo. 
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Bij al die heerlijkheid die God in zo’n grote overvloed aan Salomo gaf, had Hij 

maar één doel. Het ging Hem niet in de eerste plaats om Salomo, niet om het 

volk Israël, maar  

 

de glorie van koning Salomo was een teken en symbool  

van de heerlijkheid van een andere Koning,  

die later zou komen en die 

tot in alle eeuwigheid zal heersen over alle volken op deze wereld:  

Jezus Christus, de Zoon van God. 
 

Het was niet erg dat koning Salomo dit nog niet wist. Dat kon in die tijd nog 

geen mens weten. Maar wat wel erg was? Toen Salomo ouder werd diende hij 

zijn God niet meer trouw. Hij bracht zelfs offers aan afgoden. Dat de Heer dat 

verboden had wist deze wijze koning heel goed!  

En zwaar zou God hem straffen voor zijn ontrouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koningin van Seba 


