Antwoorden 22.1: Gods geschenk aan koning Salomo
Vraag 1
a. Eigen antwoord
b. Dat we het aan de Heere vragen.
c. Eigen antwoord
Vraag 2
Hij voelt zich (te) jong om leiding te geven aan dit grote volk. Hij erkent en belijdt dat hij de
hulp van de Heere nodig heeft om te kunnen onderscheiden wat goed of kwaad is.
Vraag 3
a. Veel geld of spullen, een lang leven, veel macht, eer, een groot koninkrijk, dat het goed
gaat in de strijd, enz.
b. Eigen antwoord
c. Wijsheid
d. Rijkdom, eer, lang leven
Vraag 4
Het was goed in de ogen van de Heere
Vraag 5
a. Jezus Christus
b. Hij is vol wijsheid en goedheid
Vraag 6
Moeder van de dode baby zegt: ‘dat is goed’
Moeder van de levende baby zegt: ‘nee, geef hem dan maar aan haar’
Vraag 7
Dat ze wijsheid ontvangen om de juiste beslissingen te nemen en ons land goed te regeren

Antwoorden 22.2: Rijkdom tot eer van God
Vraag 1
a. Koning David. Hij had teveel oorlog gevoerd, teveel bloed aan zijn handen.
b. Huis | woonstede | vaste (woon)plaats | (eeuwige) woning
c. Wijsheid, rijkdom, inzicht, macht, vrede
Vraag 2

a. Moskee | Kasteel
b. De Heere wil daar zijn waar Zijn gemeente samen komt en Zijn Woord open gaat. Daar in
het bijzonder wil de Heilige Geest aanwezig zijn en werken. Daarom mogen wij de kerk
het huis van God noemen.
Je kunt het merken dat de Heere spreken wil door Zijn Woord en Geest als de dominee
preekt, er uit de Bijbel gelezen wordt of als we samen zingen.
c. Eigen antwoord
Puzzel
En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten
(SV) | Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten
(HSV)
Vraag 3
a. De goede volgorde
b. Dat ook wij de Heere en Zijn dienst op nummer één hebben staan in ons leven. Dat God
het belangrijkste van alles is.
Vraag 4
a. –
b. De Heere Jezus
c. Door God lief te hebben boven alles en je naaste als je zelf; door Zijn geboden te houden
Vraag 5
a. De tempel en de hele tempeldienst wezen heen naar de verzoening door Jezus Christus.
Alles in de tempel wees vooruit naar Hem Die komen zou.
b. Omdat dit een opdracht van de Heere was. In de tempel kon je offers brengen ter
verzoening van de zonden. In de tempel kon je de feesten vieren. In de tempel woonde
de Heere en kon je Hem ontmoeten en Zijn zegen ontvangen.
c. Er is geen tempel meer omdat de Heere Jezus is gekomen. Door Zijn sterven is er
verzoening mogelijk en is de tempeldienst overbodig geworden. Niet de offers in de
tempel maar het offer van Jezus kan echt reinigen.

Antwoorden 22.3: Een staatsbezoek
Vraag 1
Er mist een leeuw linksboven | er mist een leeuw rechtsonder | de rechterleuning mist
Vraag 2

a. De verhalen over Salomo, zijn wijsheid en zijn God zijn tot ver over de grenzen verteld. Er
waren allerlei handelscontacten met de hele toenmalige bekende wereld en via die
kanalen worden de verhalen doorverteld.
b. Als er uit de Bijbel wordt gelezen of verteld op school, thuis en in de kerk
c. Door Zijn Woord te lezen en in gebed tot Hem te gaan
d. Zodat ook zij de Heere leren kennen
Vraag 3
Eigen antwoord
Vraag 4
Specerijen, goud en edelstenen
Vraag 5
Koning Salomo: Israël | gouden troon | Jeruzalem | kind van God | wijsheid
Koningin van Scheba: Scheba | kamelen | goud en edelstenen | vragen stellen | verbazing
Vraag 6
a. –
b. Ze prijst God omdat Hij Salomo koning heeft gemaakt
c. Dat ook wij God eren en danken voor wat Hij doet
Geheimschrift
totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien (SV)
totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen (HSV)

Antwoorden 22.4: Bijbelse schatten
Vraag 1
a. Het dienen en eerbiedig liefhebben van de Heere
b. Als je God dient
c. Als je niet luistert naar wat de Heere zegt
d. Eigen antwoord
Puzzel
Liefhebben
Vraag 2
a. Eigen antwoord

b. –
c. Door ervoor te kiezen het niet te doen; door je letterlijk om te draaien en weg te lopen;
door iets anders te gaan doen; door te bidden of de Heere je helpen wil; door er met
iemand anders over te praten
Vraag 3
a. Dat je onthoudt wat je vader zegt en graag wil en dat je dat ook doet; en dat je blijft bij
wat je moeder je geleerd heeft
b. Eigen antwoord
c. Eigen antwoord
Vraag 4
a. Dat God ze liefheeft en dat ze Hem zullen vinden
b. Aan degenen die de Heere liefhebben en die Hem vroeg (dat is: jong) zoeken
c. Eigen antwoord
Vraag 5
a. Dat je pas echt gelukkig bent als je met de Heere leeft en in Zijn wegen gaat
b. Dat je doet wat de Heere in Zijn woord en wet zegt
Vraag 6
a. Omdat de waarheid wel eens pijn doet
b. Eigen antwoord
c. Jakob: hij zei dat hij Ezau was | hij moest vluchten
Gehazi: hij zei dat Elisa toch geschenken wilde | hij werd melaats
Ananias en Saffira: ze zeiden dat dit al het geld was | zij stierven
Vraag 7
a. De Heere Jezus gaf alles wat Hij had: Zijn leven. Hij had dit over voor mensen die
vijanden waren, om hen weer vrede te geven. Wij kunnen daarvan leren dat ook wij die
ander zo lief moeten hebben dat we alles willen geven
b. Eigen antwoord
Antwoorden 22.5: Een gescheurd koninkrijk
Vraag 1
a. Dat je die niet mag maken en dat je er niet voor mag knielen, dat je die niet mag
aanbidden
b. Want Ik ben de HEERE, uw God!

Vraag 2
a. Eigen antwoord
b. Dat je de Heere Jezus kent als jouw Zaligmaker
Vraag 3
a. Omdat Salomo niet meer luistert naar de geboden van de Heere: hij is met veel
buitenlandse vrouwen getrouwd en is ook die afgoden gaan laten dienen
b. Ja, omdat hij niet luisterde naar de geboden van de Heere
Vraag 4
a. Juda
b. In Bethlehem (dat in de stam Juda ligt) zal de Messias geboren worden
Vraag 5
a. Ja, wij doen ook elke dag zonde waarmee we God verdriet doen
b. Door het geloof in de Heere Jezus. Als we in Hem geloven, heeft Hij ook voor ons de straf
gedragen
Vraag 6
a. Om hem daar ook al mee te laten zien dat er alleen vrede is als je de Heere dient; en om
hem te laten merken dat hij de Heere nodig heeft
b. De duivel, de wereld en je eigen boze hart
Vraag 7
a. Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issaschar, Zebulon, Manasse, Efraïm
b. Levi (de Levieten kregen geen erfdeel) en Jozef (zijn zonen ontvingen beide een erfdeel)
c. Manasse en Efraïm, de zonen van Jozef
Puzzel
je hebt de juiste oplossing gevonden – gefeliciteerd - nu mag je starten met het nieuwe
hoofdstuk - dit gaat over het nieuwe koninkrijk - doeg

Antwoorden 22.6: Het nieuwe Koninkrijk van de meerdere Salomo
Vraag 1
a. De opperste Wijsheid
b. Hij is het meest wijs van iedereen; volmaakt wijs; de allerhoogste Wijsheid is Hij
Vraag 2

a. De Heere, de almachtige God en het Lam
b. Eigen antwoord
Vraag 3
a. Alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden
b. De Heere Jezus leeft en bidt altijd; Hij is altijd volmaakt betrokken op Zijn kinderen
c. Voor Zijn kinderen
d. Dat ze in deze wereld bewaard mogen worden, dat ze één zullen zijn, dat ze in Hem
zullen blijven geloven
Vraag 4
Salomo: afgoden | wel zonde | zag er uit als een koning | woonde in Jeruzalem | wijs
De meerdere Salomo: één God | geen zonde | zag er niet uit als een koning | woont in
nieuwe Jeruzalem | opperste Wijsheid
Vraag 5
a. Salomo’s kleren zijn door mensen gemaakt. De lelies heeft God gemaakt
b. Om ons te leren dat we niet bezorgd hoeven te zijn; we mogen erop vertrouwen dat de
Heere zorgt
c. Door steeds als je bloemen ziet, aan deze belofte van de Heere te denken
Vraag 6
a. Dat ze geluisterd hebben naar de Heere en Zijn Woord serieus hebben genomen
b. Dat ook ik naar de Heere moet luisteren en me tot Hem moet bekeren

