
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Vertelschets 22.3: Een staatsbezoek 
 
Beginzin 
Het is druk in de stad Jeruzalem! Er zijn heel veel mensen op de been. 
 
Vertelschets 

• Het lijkt wel alsof er een groot feest georganiseerd is! Verschillende mensen stoten 
elkaar aan: ’Weet je wat ze zeggen? Dat de rijke koningin van Scheba in aantocht is 
en dat ze op weg is naar het paleis van onze koning Salomo!’ 

• Het duurt niet lang of er rijden prachtige wagens door de poort Jeruzalem binnen. 
Het is een bijzondere stoet. Zo te zien hebben deze bezoekers een lange reis achter 
de rug. Ondanks dat alles en iedereen onder het stoffige woestijnzand zit, kun je 
wel zien dat ze erg rijk zijn. Wat hebben ze prachtige kleding aan en hun wagens 
zien er uit als praalwagens! 

• De koningin van Scheba rijdt met haar personeel (knechten, dienstmeisjes en 
lijfwachten) de poorten van de stad Jeruzalem binnen. Ze is op weg om koning 
Salomo te ontmoeten. De stoet is al heel lang onderweg om vanuit Scheba naar 
Jeruzalem te komen.  

• Alles heeft de koningin van Scheba ervoor over om op zijn minst één keer in haar 
leven koning Salomo te mogen ontmoeten. Ze heeft o.a. via reizigers, zeelieden en 
kooplieden, al zoveel verhalen over hem gehoord. Salomo zou ongelooflijk rijk, 
knap, wijs en verstandig zijn! En dat wil de koningin met haar eigen ogen zien en 
met haar eigen oren horen! Zou het echt waar zijn dat er een koning is die rijker en 
knapper is dan zijzelf? Hij schijnt heel veel schatten in zijn bezit te hebben. En hij 
heeft een schitterende tempel laten bouwen en grote paleizen. 

• Hoewel de koningin van Scheba zelf ook een knappe en wijze dame is, heeft ze toch 
veel raadsels en vragen die ze graag door een wijs persoon beantwoord zou willen 
zien. Daarom is ze aan deze grote reis begonnen. Ze wil met eigen ogen al Salomo’s 
rijkdom bewonderen en ze wil hem al haar vragen voorleggen en luisteren naar zijn 
wijze antwoorden. De koningin heeft veel geschenken meegenomen voor deze 
rijke, knappe, machtige en wijze koning Salomo. 

• Als de kamelen en de wagens stil staan voor het paleis van Salomo, stapt de 
koningin uit en loopt vervolgens het prachtige koninklijke paleis binnen. Bij dit 
geweldige paleis valt haar mooie paleis zelfs in het niet. De koningin van Scheba 
kijkt vol bewondering en verbazing om zich heen. Wat een rijkdom, pracht en praal! 

• In de troonzaal staat ze oog in oog met een ontzagwekkende troon. De troon telt 
zes treden en is gemaakt van ivoor, overtrokken met zuiver goud. Op elke tree 
zitten bij de leuningen twee gouden leeuwen.  



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

• Op zijn troon zit  koning Salomo klaar om de koningin van Scheba hartelijk te 
ontvangen.  

• Het duurt niet lang of de koningin van Scheba krijgt een uitnodiging voor de 
maaltijd. Het duurste en lekkerste eten wordt opgediend. De tafels zijn prachtig 
gedekt. De koningin is vol verwondering over het prachtige servies en het decor van 
de eetzaal. De helft is mij nog niet aangezegd, denkt ze in stilte.  

• Koning Salomo zorgt er ondertussen ook voor dat de kamelen en de dienaren van 
de koningin goed verzorgd worden.  

• God heeft Salomo rijk gezegend met zoveel bezittingen en wijsheid. Wat is de Heere 
goed! Wat heb jij allemaal van God gekregen? En wat wil de Heere je vooral geven?  

• De volgende dagen laat koning Salomo al zijn pracht en praal zien aan de koningin. 
Ze bekijkt de paleizen, het wapenhuis, de gouden schilden en al het goud, zilver en 
de sieraden van koning Salomo. De schitterende tempel mag ze alleen aan de 
buitenkant bekijken. En nu roept ze het werkelijk uit: ‘De helft is mij nog niet 
aangezegd!’ Ze bedoelt: de helft hiervan is mij niet eens verteld! 

• De koningin ervaart niet alleen dat koning Salomo rijk is, maar ook dat hij heel wijs 
is. Op alle moeilijke vragen die de koningin stelt, weet Salomo een uitstekend 
antwoord te geven. 

• Na een poosje gelogeerd te hebben in het paleis van koning Salomo, is het weer tijd 
voor de koningin om terug te keren naar haar eigen land.  

• Diep onder de indruk neemt de koningin van Scheba afscheid van koning Salomo. Ze 
laat mooie geschenken voor de koning achter. Salomo op zijn beurt geeft haar ook 
geschenken mee. 

• De koningin weet het nu heel zeker: Op de hele aarde is er niemand te vinden die zo 
rijk en wijs is als koning Salomo! Al deze rijkdom heeft Salomo van God gekregen. 

 
Slotzin  
Misschien heeft de koningin van Scheba het wel aan koning Salomo gevraagd: ‘Hoe komt het 
dat u zo wijs bent en verstandig? En hoe komt u aan zoveel rijkdom?’ Dat zal koning Salomo 
haar vast uitgelegd hebben. ‘Alle zegeningen heb ik van de Heere God gekregen. De Heere 
heeft mij ook een groot verstand en wijsheid gegeven, zodat ik een goede koning mag zijn.’ 
Vooral toen Salomo nog jong was diende hij de Heere. Hij was een kind van God. Dan ben je 
nog gelukkiger dan de man met het meeste geld op aarde. Want als je sterft heb je niets 
meer aan mooie, dure dingen. Die kunnen je niet helpen. Maar als je een kind van God bent 
dan zorgt de Heere voor je. Altijd! Ook als je moet sterven. Dan ben je heel erg gelukkig! 
 
 
 


