11 Mei

☼

Salomo wordt Koning
Alle voorbereidingen zijn nu getroffen en het is slechts een kwestie van tijd voordat David sterft en Salomo de
troon als koning zal beklimmen. Maar wanneer de macht op het spel staat, liggen er vaak aasgieren op de loer.
Dit is ook nu het geval. Adonia waagt een geweldloze couppoging. Maar, een snelle reactie van Nathan en
Bathséba voorkomt dat deze poging slaagt.
1 Kon. 1:1-4
Jeruzalem

DAVIDS GEZONDHEID GAAT ACHTERUIT. De koning David nu was oud, wel bedaagd; en zij

1 Kon. 1:5-10

ADONIA'S GOOI NAAR DE TROON. Adónia nu, de zoon van Haggith, verhief zich, zeggende: “Ik

dekten hem met klederen, doch hij kreeg gene warmte. Toen zeiden zijn knechten tot hem: “Laat
ze mijn heer den koning een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht des
konings sta, en hem koestere; en zij slape in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worde.”
Zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen van Israël; en zij vonden Abísag, een
Sunamietische, en brachten ze tot den koning. En de jonge dochter was bovenmate schoon, en
koesterde den koning, en diende hem; doch de koning bekende ze niet.
zal koning zijn”; en hij bereidde zich wagenen en ruiteren, en vijftig mannen, lopende voor zijn
aangezicht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggende: “Waarom hebt gij
alzo gedaan?” En ook was hij zeer schoon van gedaante, en Haggith had hem gebaard na
Absalom.
En zijn raadslagen waren met Joab, den zoon van Zerúja, en met Abjathar, den priester; die
hielpen, volgende Adónia. Maar Zadok, de priester, en Benája, de zoon van Jójada, en Nathan,
de profeet, en Simeï, en Reï, en de helden, die David had, waren met Adónia niet.
En Adónia slachtte schapen en runderen, en gemest vee bij den steen Zohéleth, die bij de
fontein Rogel is; en noodde al zijn broederen, de zonen des konings, en alle mannen van Juda,
des konings knechten. Maar Nathan, den profeet, en Benája, en de helden, en Sálomo, zijn
broeder, noodde hij niet.

1 Kon. 1:11-14

NATHAN ADVISEERT BATHSEBA. Toen sprak Nathan tot Bathséba, de moeder van Sálomo,

zeggende: “Hebt gij niet gehoord, dat Adónia, de zoon van Haggith, koning is? En onze heer
David weet dat niet. Nu dan, kom, laat mij u toch een raad geven, dat gij uw ziel en de ziel van
uw zoon Sálomo redt. Ga heen, en treed in tot den koning David, en zeg tot hem: 'Hebt gij niet,
mijn heer koning, uw dienstmaagd gezworen, zeggende: “Voorzeker, uw zoon Sálomo zal na mij
koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten!” Waarom dan is Adónia koning?' Zie, als gij daar nog
met den koning spreken zult, zo zal ik na u inkomen, en zal uw woorden vervullen.”
1 Kon. 1:15-27

BATHSEBA SPREEKT MET DAVID. En Bathséba ging in tot den koning in de binnenkamer; doch de

koning was zeer oud, en Abísag, de Sunamietische, diende den koning. En Bathséba neigde het
hoofd en boog zich neder voor den koning; en de koning zeide: “Wat is u?”
En zij zeide tot hem: “Mijn heer! Gij hebt uw dienstmaagd bij den HEERE, uw God, gezworen:
'Voorzeker Sálomo, uw zoon, zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten!' En nu zie,
Adónia is koning; en nu, mijn heer koning, gij weet het niet. En hij heeft ossen, en gemest vee,
en schapen in menigte geslacht, en genood al de zonen des konings, en Abjathar, den priester,
en Joab, den krijgsoverste, maar uw knecht Sálomo heeft hij niet genood. Maar gij, mijn heer
koning, de ogen van het ganse Israël zijn op u, dat gij hun zoudt te kennen geven, wie op den
troon van mijn heer den koning na hem zitten zal. Anders zal het geschieden, als mijn heer de
koning met zijn vaderen zal ontslapen zijn, dat ik en mijn zoon Sálomo als zondaars zullen zijn.”
En ziet, zij sprak nog met den koning, als de profeet Nathan inkwam. En zij gaven den koning te
kennen, zeggende: “Zie, de profeet Nathan is daar”; en hij kwam voor het aangezicht des
konings, en boog zich voor den koning op zijn aangezicht ter aarde.
En Nathan zeide: “Mijn heer koning! Hebt gij gezegd: 'Adónia zal na mij koning zijn, en hij zal op
mijn troon zitten?' Want hij is heden afgegaan, en heeft geslacht ossen, en gemest vee, en
schapen in menigte, en heeft genood al de zonen des konings, en de oversten des heirs, en
Abjathar, den priester; en zie, zij eten, en drinken voor zijn aangezicht, en zeggen: 'De koning
Adónia leve!' Maar mij, die uw knecht ben, en Zadok, den priester, en Benája, den zoon van
Jójada, en Sálomo, uw knecht, heeft hij niet genood. Is deze zaak van mijn heer den koning

geschied? En hebt gij uw knecht niet bekend gemaakt, wie op den troon van mijn heer den
koning na hem zitten zou?”
1 Kon. 1:28-31

BELOFTE AAN BATHSEBA. En de koning David antwoordde en zeide: “Roept mij Bathséba”; en zij

kwam voor het aangezicht des konings, en stond voor het aangezicht des konings.
Toen zwoer de koning, en zeide: “Zo waarachtig als de HEERE leeft, die mijn ziel uit allen nood
verlost heeft; voorzeker, gelijk als ik u gezworen heb bij den HEERE, den God Israëls, zeggende:
'Voorzeker zal uw zoon Sálomo na mij koning zijn, en zal op mijn troon in mijn plaats zitten';
voorzeker, alzo zal ik te dezen zelfden dage doen.”
Toen neigde zich Bathséba met het aangezicht ter aarde, en boog zich neder voor den koning,
en zeide: “Mijn heer de koning David leve in eeuwigheid!”
1 Kon. 1:32-37

ZADOK GEEFT AANWIJZINGEN. En de koning David zeide: “Roep mij Zadok, den priester, en

Nathan, den profeet, en Benája, den zoon van Jójada”; en zij kwamen voor het aangezicht des
konings. En de koning zeide tot hen: “Neemt met u de knechten uws heren, en doet mijn zoon
Sálomo rijden op de muilezelin, die voor mij is; en voert hem af naar Gihon. En dat Zadok, de
priester, met Nathan, den profeet, hem aldaar tot koning over Israël zalve. Daarna zult gij met de
bazuin blazen, en zeggen: 'De koning Sálomo leve!' Dan zult gij achter hem optrekken, en hij zal
komen, en zal op mijn troon zitten, en hij zal koning zijn in mijn plaats; want ik heb geboden, dat
hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda.”
Toen antwoordde Benája, de zoon van Jójada, den koning, en zeide: “Amen; alzo zegge de
HEERE, de God van mijn heer den koning! Gelijk als de HEERE met mijn heer den koning
geweest is, alzo zij Hij met Sálomo; en Hij make zijn troon groter dan den troon van mijn heer
den koning David!”
1 Kon. 1:38-40

SALOMO TOT KONING UITGEROEPEN. Toen ging Zadok, de priester, af, met Nathan, den profeet,

en Benája, den zoon van Jójada, en de Krethi en de Plethi, en zij deden Sálomo rijden op de
muilezelin van den koning David, en geleidden hem naar Gihon. En Zadok, de priester, nam den
oliehoorn uit de tent, en zalfde Sálomo; en zij bliezen met de bazuin, en al het volk zeide: “De
koning Sálomo leve!” En al het volk kwam op achter hem, en het volk pijpte met pijpen, en
verblijdde zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet.
1 Kon. 1:41-48

ADONIA VERNEEMT VAN KRONING. En Adónia hoorde het, en al de genoden, die met hem waren,

die nu geëindigd hadden te eten; ook hoorde Joab het geluid der bazuin, en zeide: “Waarom is
het geroep dier stad, die in roer is?”
Als hij nog sprak, ziet, zo kwam Jónathan, de zoon van Abjathar, den priester; en Adónia zeide:
“Kom in, want gij zijt een kloek man, en zult het goede boodschappen.”
En Jónathan antwoordde en zeide tot Adónia: “Ja, maar onze heer, de koning David, heeft
Sálomo tot koning gemaakt. En de koning heeft met hem gezonden Zadok, den priester, en
Nathan, den profeet, en Benája, den zoon van Jójada, en de Krethi en de Plethi; en zij hebben
hem doen rijden op de muilezelin des konings. Daartoe hebben hem Zadok, de priester, en
Nathan, de profeet, in Gihon tot koning gezalfd, en zijn van daar blijde opgetogen, zodat de stad
in roer is; dat is het geroep, dat gij gehoord hebt. En ook zit Sálomo op den troon des koninkrijks.
Zo zijn ook de knechten des konings gekomen, om onzen heer, den koning David, te zegenen,
zeggende: 'Uw God make den naam van Sálomo beter dan uw naam, en make zijn troon groter
dan uw troon'; en de koning heeft aangebeden op de slaapstede. Ja, ook heeft de koning aldus
gezegd: “Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, Die heden gegeven heeft een, zittende op mijn
troon, dat het mijn ogen gezien hebben!”
1 Kon. 1:49-53

ADONIA ONDERWERPT ZICH AAN SALOMO. Toen verschrikten en stonden op al de genoden, die

bij Adónia waren, en gingen een iegelijk zijns weegs. Doch Adónia vreesde voor Sálomo, en hij
stond op, en ging heen, en vatte de hoornen des altaars. En men maakte Sálomo bekend,
zeggende: “Zie, Adónia vreest den koning Sálomo, want zie, hij heeft de hoornen des altaars
gevat, zeggende: 'Dat de koning Sálomo mij als heden zwere, dat hij zijn knecht met het zwaard
niet doden zal!'”
En Sálomo zeide: “Indien hij een vroom man zal zijn, daar zal niet van zijn haar op de aarde
vallen; maar indien in hem kwaad bevonden zal worden, zo zal hij sterven.” En de koning Sálomo
zond heen, en zij deden hem afgaan van het altaar; en hij kwam, en boog zich neder voor den
koning Sálomo. En Sálomo zeide tot hem: “Ga heen naar uw huis.”

2 Sam. 23:1-7

DAVIDS LAATSTE PROFETIE. Voorts zijn dit de laatste woorden van David.

“David, de zoon van Isaï zegt,
en de man, die hoog is opgericht,
de gezalfde van Jakobs God,
en liefelijk in psalmen van Israël, zegt:
De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken,
en Zijn rede is op mijn tong geweest.
De God Israëls heeft gezegd,
de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken:
'Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige,
een Heerser in de vreze Gods.
En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat,
des morgens zonder wolken,
wanneer van den glans na den regen
de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.'
Hoewel mijn huis alzo niet is bij God,
nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld,
dat in alles wel geordineerd en bewaard is;
voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust,
hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.
Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen, die weggeworpen worden,
omdat men ze met de hand niet kan vatten;
maar een iegelijk, die ze zal aantasten,
voorziet zich met ijzer en het hout ener spies;
en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden ter zelver plaats.”
1 Kon. 2:1-9

LAATSTE WOORDEN VOOR SALOMO. Als nu de dagen van David nabij waren, dat hij sterven zou,

zo gebood hij zijn zoon Sálomo, zeggende: “Ik ga heen in den weg der ganse aarde, zo wees
sterk, en wees een man. En neem waar de wacht des HEEREN, uws Gods, om te wandelen in
Zijn wegen, om te onderhouden Zijn inzettingen, en Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn
getuigenissen, gelijk geschreven is in de wet van Mozes; opdat gij verstandelijk handelt in al wat
gij doen zult, en al waarheen gij u wenden zult; opdat de HEERE bevestige Zijn woord, dat Hij
over mij gesproken heeft, zeggende: 'Indien uw zonen hun weg bewaren, om voor Mijn
aangezicht trouwelijk, met hun ganse hart en met hun ganse ziel te wandelen, zo zal geen man,
zeide Hij, u afgesneden worden van den troon Israëls.'
Zo weet gij ook, wat Joab, de zoon van Zerúja, mij gedaan heeft, en wat hij gedaan heeft aan de
twee krijgsoversten van Israël, Abner, den zoon van Ner, en Amása, den zoon van Jether, dien hij
gedood heeft, en heeft krijgsbloed vergoten in vrede; en hij heeft krijgsbloed gedaan aan zijn
gordel, die aan zijn lendenen was, en aan zijn schoenen, die aan zijn voeten waren. Doe dan
naar uw wijsheid, dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen.
Maar aan de zonen van Barzillai, den Gileadiet, zult gij weldadigheid bewijzen, en zij zullen zijn
onder degenen, die aan uw tafel eten; want alzo naderden zij tot mij, als ik vluchtte voor het
aangezicht van uw broeder Absalom.
En zie, bij u is Simeï, de zoon van Gera, de zoon van Jemini, uit Bahûrim, die mij vloekte met
een geweldigen vloek, ten dage als ik ging naar Mahanáïm; doch hij kwam af mij tegemoet aan
de Jordaan, en ik zwoer hem bij den HEERE, zeggende: 'Zo ik hem met het zwaard dode!' Maar
nu, houd hem niet onschuldig, dewijl gij een wijs man zijt; en gij zult weten, wat gij hem doen zult,
opdat gij zijn grauwe haar met bloed in het graf doet dalen.”
Ko

En David ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids. Kr En
hij stierf in goeden ouderdom, zat van dagen, rijkdom en eer; en zijn zoon Sálomo regeerde in
zijn plaats.

1 Kon. 2:10
1 Kron. 29:28
(ca. 971 v.C.)

DAVID STERFT.

1 Kron.
29:29,30

VERSLAGEN OVER DAVIDS HEERSCHAPPIJ. De geschiedenissen nu van den koning David, de

eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in de geschiedenissen van Samuël, den ziener, en
in de geschiedenissen van den profeet Nathan, en in de geschiedenissen van Gad, den ziener;

met al zijn koninkrijk, en zijn macht, en de tijden, die over hem verlopen zijn, en over Israël, en
over al de koninkrijken der landen.
1 Kon. 2:12
1 Kron.
29:23-25
2 Kron. 1:1
(ca. 971 v.C.)

KONINGSCHAP VAN SALOMO. Alzo zat Sálomo op den troon des HEEREN, als koning in zijns

vaders Davids plaats, en hij was voorspoedig; en gans Israël hoorde naar hem. En al de vorsten,
en helden, ja, ook al de zonen van den koning David, gaven de hand, dat zij onder den koning
Sálomo zijn zouden.
En de HEERE maakte Sálomo groot ten hoogste voor de ogen van gans Israël; en Hij gaf aan
hem een koninklijke majesteit, zodanige aan geen koning van Israël vóór hem geweest is.
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