
 

 

 

Nr. 10  5 juli 2020 

Hallo allemaal, 

Deze week starten we met de verhalen over Salomo. 

Koning David is al heel lang koning van Israël. Hij is oud geworden en er moet een opvolger komen. 

Zijn zoon Adonia wil graag koning worden. Hij doet zelfs al alsof hij de nieuwe koning is en hij viert 

dat met een groot offerfeest. Maar er zijn ook mannen die de plannen van Adonia niet goed vinden. 

Zij zijn niet uitgenodigd op het offerfeest van Adonia. Net als een andere zoon van David: Salomo. De 

profeet Natan stuurt Batseba naar David toe om hem te vertellen wat Adonia aan het doen is. 

Batseba is de moeder van Salomo. Zij herinnert David aan een belofte die David zelf gedaan zou 

hebben: dat na hem Salomo koning zal worden. 

Wie zal koning David kiezen als zijn opvolger? 

Je leest het in 1 Koningen 1:1 – 2:12. 

 

 

 



 

WEET JIJ DIT? 

 

Koningen en profeten  

De profeet Natan speelt een belangrijke rol in het verhaal. 

Daaruit blijkt hoe belangrijk God is voor de koningen van 

Israël. Die koningen kunnen niet zomaar zelf bepalen hoe ze 

koning willen zijn, en wat ze wel en niet doen. Een profeet 

zalft de koning als die aan zijn koningschap begint: hij giet 

dan een beetje olie over het hoofd van de koning. En een 

profeet wijst de koning terecht als dat nodig is. Daarmee laat 

die zien dat er maar één echte koning van het volk van Israël 

is: God. En daar moeten de profeten het volk en de koning 

steeds aan herinneren. 

 

Saul, David en Salomo  

Salomo is de derde koning van Israël. Saul is de eerste koning. Het verhaal over Saul die koning wordt 

staat in 1 Samuel 9:15-10:24. Daarna wordt David koning. Dat lees je in 1 Samuel 16:1-13. Adonia is 

de oudste zoon van David die nog leeft. Hij roept zichzelf uit tot koning. Maar David wil dat een 

andere zoon koning wordt: Salomo. God heeft aan David beloofd dat er altijd iemand uit zijn familie 

koning zal zijn. Dat staat in 2 Samuel 7:11-19. 

 



 

1 Koningen 1:1 – 2:12 

Salomo wordt koning

 

 

De profeet Natan rent door de gangen van het paleis van koning David. Koning David is al heel lang 

koning van Israël en Juda. Hij heeft veel vrouwen en kinderen. Natan is nu op zoek naar één van die 

vrouwen: Batseba. De moeder van prins Salomo. Natan moet haar spreken. Nu. ‘Batseba!’ roept hij. 

Een vrouw in de gang kijkt geschrokken op. Het is Batseba. ‘Natan, wat is er?’ ‘Prins Adonia houdt 

een groot feest bij de Slangensteen, maar wij zijn niet uitgenodigd!’ Batseba fronst verbaasd haar 

wenkbrauwen. Adonia is de zoon van een andere vrouw van David. Natan gaat steeds sneller praten: 

‘Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is van Israël en Juda – en koning David weet van niks. Je moet 

nú naar David toe gaan! Je moet hem eraan herinneren dat hij heeft beloofd dat jouw zoon Salomo 

koning wordt! Als Adonia koning wordt, wordt het heel gevaarlijk voor jou en Salomo!’  

 

Batseba loopt snel naar de kamer van David. Koning David ligt in zijn bed. Zijn haar is grijs en dun 

geworden. Hij is al heel oud. ‘Wat is er?’ vraagt David aan Batseba. ‘Uw zoon Adonia zegt dat hij de 

nieuwe koning is,’ zegt Batseba. ‘Maar u heeft toch beloofd dat mijn zoon Salomo de nieuwe koning 

wordt? U moet ons helpen. U moet zeggen wie de nieuwe koning wordt!’  

Op dat moment komt Natan de kamer binnen: 

‘Koning! Adonia zegt dat hij de nieuwe koning 

wordt! En hij heeft het niet eens aan u gevraagd.’  

David knikt ernstig: ‘Niet Adonia, maar Salomo 

moet de nieuwe koning worden. Breng Salomo op 

mijn ezel naar de Gichon-bron. Giet een kruikje 

olie over zijn hoofd. Zo wordt hij de nieuwe 

koning. Blaas op de trompet en roep: ‘Lang leve 

koning Salomo!’ Want Salomo wordt de nieuwe 

koning op mijn troon.’ Batseba en Natan kijken 

elkaar opgelucht aan: gelukkig, Salomo wordt de nieuwe koning!  

Bij de Slangensteen neemt prins Adonia net de laatste hap van zijn feestmaal. Tevreden kijkt hij naar 

alle gasten. Maar dan klinkt er vrolijke muziek en gejuich in de verte. De grond schudt ervan! Wat zou 

er aan de hand zijn? ‘Slecht nieuws!’ roept iemand. ‘David heeft ervoor gezorgd dat Salomo de 

nieuwe koning is en iedereen viert feest!’ ‘Wat?!’ roept Adonia geschrokken. Overal om hem heen 

staan zijn gasten op. Ze gaan snel naar huis. Ze willen niet meer bij Adonia horen. Ze zijn bang. Maar 

Adonia is nog banger. Salomo is nu koning. Hij is vast heel boos op Adonia! Adonia gaat zo snel hij 

kan naar de tent van God. Hij houdt zich vast aan het altaar. Daar kan Salomo hem niets doen. Maar 

Salomo laat hem ophalen. Adonia laat zich voor koning Salomo op zijn knieën vallen. ‘Als je niks 

verkeerds doet, doe ik je geen kwaad,’ zegt koning Salomo, ‘Ga naar huis.’ Verbaasd kijkt Adonia naar 

Salomo en dan springt hij op. Hij rent naar huis. Zo snel als hij kan. Koning Salomo gaat op de troon 

zitten. Hij is de nieuwe koning van Israël en Juda!  



 

 

 

 

 

 

 

ONTTROOND 

Adonia roept zichzelf tot nieuwe koning uit. Maar blijft hij lang op zijn 

troon? Ontdek het in dit proefje! 

 

 

 

 

 

Daar komt de nieuwe koning aan -

https://vimeo.com/420286892  

Wijs en verstandig - 

https://www.youtube.com/watch?v=zKZjdI4zaPE 

 

DOEN! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bartimeus.nl%2Fnieuws%2Fmuziek-op-de-bosschool&psig=AOvVaw02zltuEnAg6C3TlSsD4w1T&ust=1588076127212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFrvHKiOkCFQAAAAAdAAAAABAM
https://vimeo.com/420286892
https://www.youtube.com/watch?v=zKZjdI4zaPE


  

WIE VOLGT? 

Kijk steeds welke letter er 

boven de kroon staat en 

schrijf de letter die daarna 

komt in het alfabet op. 

Dus: als er een ‘a’ staat, 

dan schrijf je een ‘b’ op. 

Zo ga je steeds op zoek 

naar de volgende letter. 

Je vindt dan tien woorden 

uit het verhaal. 

A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z 

Kan jij ze allemaal 

vinden? 

De 10 woorden: 

koning, paleis, David, troon, ezel, Salomo, feest, profeet, Adonia, prins 



 

 

Ik bid dat de Heer je zegent, 

Dat Hij je voeten laat dansen 

En je armen sterk maakt. 

Ik bid dat Hij je hart met tederheid vult 

En je ogen met pretlichtjes. 

Amen 

 

 

 

 

 

Volgende week: Salomo is wijs 

Bronvermelding: BijbelBasics 

TOT SLOT.. 


