LES 15 – HET GLORIEUZE KONINKRIJK VAN SALOMO
1 Koningen 1 – 11 en 2 Kronieken 1 – 9
THEMA:

Het geven van een vooruitblik op het 1.000-jarig Koninkrijk.

Heb je als kind ooit koning of koningin gespeeld? Als je dat deed, was het waarschijnlijk
leuk om een kroon op je hoofd te zetten en te doen alsof andere mensen alles zullen doen wat
je hun zegt te doen. Wist je dat gelovigen eens met Christus zullen regeren in een positie die
hoger is dan die van een koning of een koningin in de wereld van vandaag? In 2 Timotheüs
2:11,12 lezen we dat gelovigen in Christus, die godvruchtig in Jezus Christus wilden leven en
daarom leden (2 Timotheüs 3:12), met Christus zullen regeren.
Koning David had de intentie om een duurzaam huis voor de ark van het verbond van
de Here te bouwen. Maar het woord van de Here kwam tot hem, zeggende: “... gij zult voor
Mijn naam geen huis bouwen, omdat gij veel bloed op de aarde voor mijn aangezicht hebt
doen vloeien. Zie, u zal een zoon geboren worden; … Hij zal een huis bouwen voor mijn naam;
hij zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een vader; Ik zal zijn koninklijke troon over Israël
voor immer bevestigen.” Daarom riep David zijn zoon Salomo, en gebood hem om een huis
voor de Here, de God van Israël, te bouwen. 1 Kronieken 22:6-10. Toen nu David oud was,
maakte hij zijn zoon Salomo tot koning over Israël. 1 Kronieken 23:1. Salomo begon zijn
bewind als koning over heel Israël. Hij ging naar de hoogte, die te Gibeon was, want dáár
stond de tent van de samenkomst van God, die Mozes in de woestijn had gemaakt. Hij offerde
daar duizend brandoffers op het koperen altaar. In die nacht verscheen God aan Salomo en
zei tegen hem: “Vraag, wat zal Ik u geven?” Salomo vroeg dat God hem wijsheid en kennis
wilde geven. Vanwege dit nederig verzoek, gaf God hem ook rijkdom, schatten en eer. Salomo
keerde terug naar Jerusalem en regeerde over Israël. 2 Kronieken 1:1-13. Hij toonde zijn
wijsheid toen hij werd gevraagd om een geschil tussen twee vrouwen op te lossen, over wie de
ware moeder van een baby was. Wij lezen over dit verhaal in 1 Koningen 3:16-28.
Salomo organiseerde zijn koninkrijk. Hij had 40.000 paardestallen voor zijn wagenpark,
en 12.000 ruiters. Hij sprak 3.000 spreuken en zijn liederen waren 1.005. 1 Koningen 4:26, 32.
Zijn grote troon was van ivoor, bedekt met puur goud, en al zijn drinkbekers waren van goud.
Hij overtrof alle koningen van de aarde in rijkdom en in wijsheid. 1 Koningen 10:18, 21, 23.
In 2 Kronieken 3 lezen we dat Salomo de Tempel begon te bouwen op de berg Moria,
waar de Here de offers van zijn vader David antwoordde. 1 Kronieken 21:26. In 1 Koningen
6:1 lezen we dat dit gebeurde in het 480e jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land
Egypte, in het 4e jaar van Salomo’s regering over Israël. Echter, in Handelingen 13:18 vertelt
de apostel Paulus ons dat God voor ongeveer 40 jaar Israël in de woestijn verdroeg. Dan in
Handelingen 13:19,20 is er een periode van ongeveer 450 jaar tot Samuël, de profeet. Saul en

David regeerden elk voor 40 jaar (Handelingen 13:21, 2 Samuël 5:4). Dus dit alles komt niet
overeen met de 480 jaar van 1 Koningen 6:1. Hoe verklaren we dit verschil? Gedurende de
450 jaar tot Samuël, de profeet, diende Israël andere volken in plaats van God. En daarom zijn
de 480 jaar van 1 Koningen 6:1 zonder de jaren dat Israël uit de gunst was.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van 1 Koningen 3:26

De Tempel bestond uit een huis voor de Here (1 Koningen 6:2), een voorhal aan de
voorzijde (1 Koningen 6:3), een binnenste voorhof (1 Koningen 6:36) of voorhof van de
priesters en het grote voorhof (2 Kronieken 4:9) waar de mensen verzamelden om te
aanbidden. Het huis van de Here had een achterzaal, het Heilige der Heiligen, waar de ark van
het verbond van de Here werd geplaatst (1 Koningen 6:19).
Het eerste altaar was het brandofferaltaar, ook wel het koperen altaar genoemd. Het
stond vóór het huis van de Here (2 Koningen 16:14) en daarop werden de dier- en vogeloffers
geofferd. Het bloed van de offers werd tegen de voet van het altaar gegooid. Het dier, wat als
brandoffer zou worden geofferd, moest altijd van de hoogste kwaliteit zijn. De offeraar legde
zijn handen op het dier, ter identificatie van zijn zonden. Dus, wanneer het dier werd gedood
(door de hand van de offeraar) stierf het voor de zonden van de offeraar. Niet zo zeer voor de

specifieke zonden van de offeraar (welke werden afgehandeld door andere offers), maar voor
de algemene staat van zondigheid van de offeraar. Het tweede altaar was het reukofferaltaar,
ook wel het gouden altaar genoemd, en deze stond binnen in het huis voor de Here.
In 2 Kronieken 5,6 lezen we dat al het werk dat Salomo voor het huis van de Here deed,
voltooid was en hoe het werd ingewijd. Salomo zag dat in de toekomst dagen van problemen
zouden komen, en hij bad dat God Israël wilde horen en helpen in die tijd. Hierna daalde vuur
uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de offerandes, en de heerlijkheid van de
Here vervulde het huis. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Here op het
huis zagen neerdalen, bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer, en aanbaden en
loofden de Here. 2 Kronieken 7:1-3
Weet je nog wat we zeiden over een type in de Bijbel? Het is iets of iemand, van
tevoren afgebeeld. Salomo’s koninkrijk was een type van het grote KONINKRIJK DER
HEMELEN op aarde. God had aan Abraham, Izaäk, Jakob en David een koninkrijk beloofd dat
eeuwig zou duren. Op onze tekening wordt het afgebeeld door HEILIGE KONINKRIJKSBERG,
zeer waarschijnlijk gelegen op de plaats waar Salomo’s tempel werd gebouwd.
Salomo is een afbeelding van onze Here Jezus Christus wanneer Hij als Koning van de
koningen (Openbaring 19:16) zal regeren, en alle naties zullen komen en Hem aanbidden.
Openbaring 15:4. En weet je waar wij, gelovigen in Christus, dan zullen zijn? Wij moeten kijken
naar GENADE LUCHTHAVEN waar allen, die op de Here Jezus Christus vertrouwen als hun
persoonlijke Redder van de hel, passagiers van het REDDINGSVLIEGTUIG worden. Voordat
Hij komt om op aarde te regeren, zullen wij, het Lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:27),
worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten; om altijd met de Here te zijn.
1 Thessalonicensen 4:17. Terwijl wij, gelovigen in Christus, wachten om te worden
opgenomen, wil Hij dat wij Ambassadeurs voor Hem zijn. Dat we anderen, namens Christus,
verzoeken om zich met God te verzoenen. Om op Hem te vertrouwen als hun eigen
persoonlijke Redder van het naar de hel gaan. 2 Korinthiërs 5:20-6:2.
Wij hebben gezien hoe de heerlijkheid over Salomo kwam omdat hij God
gehoorzaamde. In de volgende les zullen we zien hoe de tragedie over Salomo kwam omdat
hij ongehoorzaam was. Het is een prachtige hoop om te worden opgenomen om de Here in de
lucht te ontmoeten. Maar misschien heb je die hoop nog niet. Het is niet moeiljik om Zijn kind
te worden. Vertrouw op Hem als je persoonlijke Redder van het naar de hel gaan door te
geloven dat Hij stierf, werd begraven en voor jou opstond, jouw zonde op zich nemende. Dan
zul je een kind van God zijn en een medeërfgenaam van Christus. Romeinen 8:16,17.
GEHEUGENVERS: “en zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God
en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met
Hem verheerlijkt worden.” Romeinen 8:17.

LES 15 – WERKBLAD
Zoek in de Schiften en vul het juiste woord in om de volgende beweringen compleet te
maken.
1. God weigerde David de Tempel te laten bouwen, want hij had ____________________
________________________________________________________1 Kronieken 22:8.
2. God zei dat David’s zoon __________________ het zou bouwen. 1 Kronieken 22:9,10.
3. God zei dat de troon van het koninkrijk van Salomo over Israël ____________________
___________ zou worden bevestigd. 1 Kronieken 22:10..
4. Salomo vroeg God om _____________________________________ 2 Kronieken 1:10.
5. God liet zien dat Hij tevreden was met de offers en het gebed van Salomo door het
neerdalen van __________________________________________________________
________________________________________________________. 2 Kronieken 7:1.
6. God zei tegen Salomo: “Maar indien gij u afkeert, en Mijn inzettingen en Mijn geboden
die Ik u voorgehouden heb, verlaat, ________________________________________,
dan zal Ik _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________. 2 Kronieken 7:19,20.
7. Salomo’s koninkrijk was een type/beeld van de geweldige tijd die gaat komen wanneer
Christus voor 1.000 jaar (duizendjarig rijk) zal regeren, en de aarde vol zal zijn
___________________________________________________________ Jesaja 11:9.
8. Als wij, de leden van het Lichaam van Christus, verdragen, ______________________
______________________________________________________. 2 Timotheüs 2:12.
9. Terwijl we wachten om te worden opgenomen om altijd met de Here te zijn, wil God dat
wij ___________________________ voor Christus zijn. 2 Korinthiërs 5:20.
10. Schrijf Romeinen 8:17 op: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

