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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Koningen 3,1-4 

Is de schrijver van 1 Koningen positief of negatief over Salomo? Voor beiden valt wat te zeggen. Maar hoe 

het zal aflopen met Salomo ligt als het ware al opgesloten in deze verzen. De vatbaarheid voor afgoden 

wordt al zichtbaar. En dat is een waarschuwing voor ons: op welke manieren zijn wij vatbaar voor afgoden? 

Op welke manier ben jij dat persoonlijk? En hoe zijn we dat samen als maatschappij? 

Hebzucht is een kracht die ons zomaar weg kan trekken bij God. Ook in Salomo’s leven is er veel sprake van 

goud, geld en goed.  En dat is niet goed voor hem. Deuteronomium 17 had daar al voor gewaarschuwd. Is 

dat voor ons ook niet een kracht die ons zomaar meesleurt? Materialisme, hebzucht, consumptie, 

amusement – dingen die zo gewoon zijn in onze cultuur, maar die zich zomaar kunnen bewijzen als 

geweldige krachten, als afgoden. Hoe is dat in jouw leven? 

En wat denken van hoogmoed. Nog zo’n kracht.  Onze hoogmoed om als God te zijn. Om boven God te 

staan en hem te beoordelen, als we God willen begrijpen en narekenen en analyseren? Terwijl de Bijbel zo 

duidelijk maakt dat God zoveel groter is dan wij kunnen beseffen en bedenken. De vraag is niet: begrijp je 

mij? Maar: vertrouw je mij? Vertrouw je mij omdat ik verschijn en red?  

Besprekingsvragen   
1. Hou jij – net als Salomo van de Heer? Hoe toon jij dat? (Vergelijk 1 Koningen 3,3) 

2. Schrijf voor jezelf een paar dingen op die je dubieus vindt aan je eigen levensstijl en keuzes. Wat 

ga je daar mee doen? 

3. Zoek een aantal dingen uit die je gaat weggeven – gewoon omdat je weet dat hebzucht de 

wortel van alle kwaad is, terwijl vrijgevigheid een karaktertrek van God is. 

4. Vertrouw je God? Of reken je hem liever na en wil je een beetje grip op hem houden?  

5. Maak een collage (met woorden of afbeeldingen) van momenten in de Bijbel dat God verschijnt 

aan mensen. Wat valt je op? Wat raakt je? (Gebruik bijvoorbeeld Genesis 18; Exodus 33,18-34,9; 

1 Koningen 19; Job 38-39; Ezechiël 1; Lucas 2,1-21; Johannes 1,1-18)  

  

Teksten om te lezen 
Een aantal gedeeltes uit Deuteronomium die op de achtergrond van 1 Koningen 3 een grote rol spelen: 

Deuteronomium 7 – onder andere over trouwen met mensen uit andere volken. 

Deuteronomium 12 – over de offerhoogtes. 

Deuteronomium 17,14-20 – over de voorschriften voor een toekomstige koning van Israël. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


