
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Vertelschets 22.5: Een gescheurd koninkrijk 
 
Beginzin 
Wat is koning Salomo rijk! Hij heeft een mooi paleis en heel veel bezittingen.  
 
Verhaal 

 De Heere God heeft hem wijsheid gegeven in zijn hart om een goede koning te kunnen 
zijn.  
Als koning heeft Salomo de plicht van God om alle afgoderij en valse godsdienst uit te 
roeien. Afgoderij is alles waar je je vertrouwen op stelt in de plaats van God. Wat je niet 
kunt missen, waar je veel tijd aan besteedt.  

 Salomo trouwt met de dochter van Farao en met nog 700 vrouwen, uit heidense volken 
(uit Moab, Ammon, Edom, Sidon en van de familie van Heth). Ook heeft Salomo 
vorstinnen, zussen of dochters van andere koningen, met 300 bijvrouwen (slavinnen van 
de vorstinnen).  

 De Heere heeft Salomo gewaarschuwd voor de verleiding om ook de afgoden te gaan 
dienen (zie vers 2). Salomo heeft niet geluisterd. De Heere waarschuwt ons ook voor de 
zonde. Het begint klein, maar je wordt steeds vuiler als je doorzondigt. 

 Salomo is nu al ouder dan 50 jaar. Hij is anders dan zijn vader David, die nooit de 
afgodendienst toe heeft gelaten. Salomo’s hart was niet volkomen met de Heere, zijn 
God. Dien jij de Heere met je hele hart?  

 Salomo gaat ook de afgoden dienen. Astoreth, de god van de Sidoniërs. Milcom, de god 
van de Ammonnieten. Dit was kwaad in de ogen van de HEERE. God is een heilig God. Hij 
wil alleen gediend worden (zie eerste gebod).  

 Op de Olijfberg bouwt Salomo een tempel voor de god Kamos en voor de god Molech. 
Wat afschuwelijk! Voor al zijn heidense vrouwen bouwt hij hoogten (plaatsen waar ze 
hun god konden dienen door offers te brengen).  

 God spreekt toch opnieuw tegen Salomo. God is vertoornd, vol van toorn, over de 
zonden van Salomo. God ziet de zonden niet door de vingers. Belijd je zonden eerlijk voor 
Hem! Bij God is vergeving. Hij wil er om gebeden zijn. 

 God had Salomo geboden dat hij andere goden niet zou dienen, maar Salomo heeft dit 
verbond verbroken. Gods oordeel is dat het koninkrijk zal worden gescheurd. Salomo zal 
geen koning meer zijn, maar een knecht van Salomo zal koning worden. Dit zal pas 
gebeuren nadat Salomo sterft.  

 Over één stam, de stam Juda zal de zoon van Salomo, Rehabeam regeren. De Heere legt 
uit waarom Hij dit doet. Omdat Salomo’s vader, David, de Heere diende en om de 
beloften van God over Jeruzalem.  

 Salomo verdient Gods oordeel. De Heere geeft Salomo drie vijanden.  



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

De eerste vijand is Hadad, een Edomiet, uit de familie van Ezau. Vroeger toen koning 
David oorlog voerde in Edom had David veel mannen van Edom gedood. Maar niet 
iedereen, want Hadad is als kleine jongen samen met een paar knechten van zijn vader 
gevlucht naar Egypte. Toen hij een man was geworden werd Hadad een vriend van de 
koning van Egypte, Farao. Hij is getrouwd met de schoonzus van Farao en later mocht 
hun zoontje opgroeien in het huis van Farao, net als de zonen van Farao. Als Hadad 
hoort dat David en Joab zijn gestorven wil hij weer terug naar Edom. Hadad, een 
Edomiet, een vijand van de Israëllieten.  

 De tweede vijand voor Salomo is Rezon. Rezon was een knecht van de koning van Zoba. 
Zoba was het gebied rondom de stad Damaskus  (ten noordoosten van Israël). Koning 
David heeft tegen de koning van Zoba gevochten en de strijd gewonnen. Toch wist 
Rezon te ontkomen. Hij is een bendeleider geworden en heeft de stad Damaskus 
ingenomen. Later is hij nog gevaarlijker geworden voor Israël toen hij koning van Syrië 
werd.  

 De derde vijand is Jerobeam. Hij was een knecht van Salomo. Jerobeams goede inzet 
wordt beloond. Hij wordt opzichter.  

 Jerobeam ontmoet Ahia iets buiten de stad Jeruzalem. Ahia heeft een nieuwe mantel 
aan. Ahia scheurt  zijn mantel in twaalf stukken. Jerobeam mag tien stukken nemen. 
Jerobeam zal de nieuwe koning worden in plaats van Salomo. Ahia mag ook de 
boodschap van de Heere doorgeven waarom God dit zal doen. Omdat de Israëlieten de 
Heere niet hebben gediend en de afgoden Astoreth, Kamos en Milcom zijn gaan dienen. 

 God blijft wel trouw aan wat Hij heeft beloofd. Eén stam is voor de zoon van Salomo. 
Dat is de stam Juda, en ook de kleine stam Benjamin hoort daarbij.  

 Zoals de lamp in de tempel altijd zal branden, zal er altijd een familielid van David koning 
zijn in Jeruzalem. Zo zal God Zijn Woord waarmaken. Uit Juda, uit het geslacht van 
David, zal de Messias geboren worden. De Heere is nog Dezelfde. Let op Gods trouw in 
jouw leven. Dank Hem voor al Zijn zegeningen. Kniel voor Hem neer en dien Hem. Hij is 
het zo waard! Wij zijn zo vaak ontrouw. Maar Hij blijft trouw! Is dit voor jou ook al een 
wonder geworden? 

 Salomo’s zoon Rehabeam zal koning zijn over Jeruzalem. God belooft met hem te zijn als 
hij God dient en Gods geboden houdt. God geeft het geslacht van David nu een klein 
stuk van het land, ter verootmoediging. Maar dit zal niet altijd zo blijven.  

 Salomo komt te weten wat Ahia tegen Jerobeam heeft gezegd. Salomo zoekt Jerobeam 
om hem te doden. Maar Jerobeam vlucht naar Farao Sisak in Egypte. Daar is hij veilig. 

 Salomo is 40 jaar koning geweest over Israël. Hij sterft en wordt begraven waar zijn 
voorgeslacht (o.a.David) ook is begraven. Zijn zoon Rehabeam wordt koning in plaats 
van Salomo.  

 



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Slotzin  
Ben jij al een kind van God geworden? De Heere zoekt ook jou en wil dat je Hem dient! God 
zegent je als je in Zijn wegen wandelt.  
 
Gesprek 
Hoe past het voorbeeld van de bal bij dit verhaal? Hoe kunnen we zien wat er nu in de bal 
zit? Laat een kind de laagjes er af halen en laat de mooie knikker zien. Hoe kan je hart 
schoon worden van zonden? Door vergeving van God. Christus heeft de straf op de zonden 
gedragen voor Zijn kinderen.  
 


