
Biblespace Vlaanderen  24/07/2016 

 

 

 
 
God is dagelijks bezig met de aardbewoners, de mens de kroon van Zijn schepping. God is bezig met u 
en met mij, als wij ook bezig zijn met Hem! Wie aan God niet denkt, zal ook van God niet dromen. God 
is bezig met al zijn aangenomen kinderen, ja, ook in de nacht, terwijl wij slapen. God is superactief en 
heeft geen slaap nodig. Koning Salomo en anderen hadden daarmede een ervaring. 
 

3  Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst.  Gij vindt niets; hetgeen ik 
gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Psalm 17 

Ps 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij. 
Ps 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 

 
De ene mens kan zijn gedachten en gevoelens voor de andere verbergen in de schuilhoeken van zijn 
hart, maar voor God kan de mens niets verbergen, al zijn gedachten liggen open voor God. Terwijl wij 
slapen doorzoekt Hij onze geest, ons geweten, onze plannen, onze verlangens, onze houding 
tegenover anderen enz. 
 

Koning Salomo ( Lees 1 Kon.3) betoonde liefde en gehoorzaamheid aan God. Hij 
hield rekening met wat God vroeg in zijn leven. 
De koning ging naar Gibeon, waar veel priesters waren, om te offeren en daar 
verscheen de Here in een droom.(5) Hier was het wel een bijzondere droom en 
geen visioen. 
We merken op dat Joden veel belang hechten aan dromen, omdat de buitenwereld is 
afgesloten en geen invloed meer heeft op de geest van de mens.  

God gebruikte meestal in het O.T. soms profetische dromen, maar hier was de droom 
persoonlijk en een onderzoek in de geest van koning Salomo. Andere dromen zoals bij Daniel, Jacob, 
Jozef zijn ook vatbaar voor studie. Toch wil ik meteen waarschuwen voor de bestaande droomboeken 
met menselijke en occulte uitleg.  
 

WAT ZAL IK U GEVEN? 
 
De droom van Salomo begint met een vraag die God hem stelt: Wat zal Ik u geven? 
Stel, dat God u nu persoonlijk dezelfde vraag stelt, wat zou u dan antwoorden? 
Het is de moeite waard om nu even stil te staan bij deze vraag, want God kan u alles geven, wat 
mogelijk, en wat niet mogelijk is, in de ogen van de mensen! 
Vele mensen zouden wel vlug komen met hun vele problemen, ziekten en verborgen verdriet.  
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Waaraan denkt u nu?  De vraag die God stelt aan Salomo mogen wij begrijpen als een vraag van God 
om zien wat er eigenlijk leeft in het hart van de koning. Welke zijn Salomo’s verlangens? In welke 
richting ging het denken van Salomo? 
 
Vooraleer Salomo antwoord geeft op die vraag, bedenkt hij wat God gaf aan zijn vader. Een zoon die 
hem mocht opvolgen op de troon, en dat was hij. 
Tot tweemaal toe zegt Salomo dat God goed en genadig is geweest voor zijn vader koning David. Toch 
was David een zondaar, zoals iedereen, maar begon God te kennen. 
  
Salomo dacht na, en zijn gedachten gingen in de richting van zijn persoonlijke situatie, als jonge 
koning met grote verantwoordelijkheden. Hij leidde het volk en had daarvoor bekwaamheden nodig. Hij 
besefte dat hij nog zo jong was voor die taak. 
 

(9) WAT VRAAGT SALOMO? 
 

9  Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden 
tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10  En het 
was goed in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had. 
 
De koning vroeg een verstandig en een begrijpend hart. Hij vond dit heel belangrijk om kennis te 
hebben van wat goed en kwaad is. Begrijpen wat God zegt is zeer belangrijk in het leven. Geestelijk 
inzicht is kunnen begrijpen wat God wil. Daarom leert Jezus dat men dient geboren te worden uit water 
en Geest. ( Het water is een symbool van de Bijbel) Salomo wist wat hij in zijn situatie nodig had, en God 
vond het goed. Weet U werkelijk wat u nodig hebt in uw huidige situatie? Zou God uw antwoord 
goed vinden? 
Het lijkt toch voor vele mensen eenvoudig, om goed en kwaad te onderscheiden, doch wij moeten vast 
stellen dat onze maatschappij en zijn goddeloze leiders niet in staat zijn een eerlijk en gezond beleid te 
voeren. Goed wordt kwaad genoemd en kwaad wordt goed genoemd, een omgekeerde wereld 
vandaag. Gerechtigheid op deze wereld is een langzaam ondergaande zon. 
Zonder te willen luisteren naar wat God zegt in de Bijbel, bepaalt de mens zelf wat goed en kwaad is. 
De mens wil zelf bepalen wat waarheid en wat leugen is. Schepping of Evolutie? Sommigen zeggen “elk 
zijn waarheid”. Bouw dan maar een huis, als de meter van de metser, de schrijnwerker en de architect 
niet dezelfde lengte zouden hebben! 
 

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het 

dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen 
en gedachten des harten; 

 
Jes 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en 

licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 

 
Denk aan homohuwelijken, crematie, abortus, kind huwelijken, enz. 

 
 

WAT KRIJGT SALOMO IN ZIJN DROOM EN DAARNA ECHT? 
 
God Antwoordt hem het volgende: 
(11) Je hebt niet gevraagd om lang te mogen leven. Je hebt niet gevraagd naar rijkdom. Je hebt het 
leven van je vijanden niet gevraagd 
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Nu krijg je wat je vroeg: wijsheid om recht te kunnen spreken en bovenop wat je niet vroeg! 
God gaf hem rijkdom en eer zonder voorwaarden. 
God gaf hem een langer en gezond leven op voorwaarde dat hij Gods geboden in acht hield. 
Het is zeer merkwaardig hoe God handelt tegenover mensen die op Hem vertrouwen en van Hem iets 
verwachten! Salomo kreeg wat hij vroeg en daarbovenop kreeg hij dingen die hij niet vroeg, zoals 
rijkdom, eer, gezondheid. Die God is Jezus! 
 
 
Het is ook goed om eens te zien wanneer die Goddelijke droom begint en eindigt.  
Salomo ging naar Gibeon om te offeren, hier begon zijn droom. Daarna gaat hij naar Jeruzalem en 
offert en feest met al zijn dienaren. Salomo was te Gibeon een ganse dag aan het offeren! Een ganse 
dag kun je zeggen bezig met de dingen van God. Hij deed het met hart en ziel, loven en prijzen en bij 
zijn volk zijn, als koning onder de gewone mensen die ook Gods gezicht zochten!  
Bij zijn thuiskomst offerde hij opnieuw met een hart vol vreugde en blijdschap, zijn droom zou 
werkelijkheid worden.  
Dat offeren moet men begrijpen, als een inspanning doen om dicht bij God te naderen en Hem te 
zoeken. Ieder mens kan Jezus persoonlijk ervaren in zijn leven!  Het offer van Jezus bracht vergeving 
van zonden, doch nog veel meer……… 
 
18 ¶  Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, 

opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar 

de geest, 
(1 Petr.3) 

 
Aan het kruis van Jezus wordt veel aandacht besteed, en terecht, bijzonder de verzoening en de 
vergeving van onze zonden. Doch het offer van Jezus had een belangrijk doel, namelijk de mens tot bij 
God te brengen! Het is Gods verlangen om bij de mens te zijn. Vele Bijbelgetrouwe christenen 
verlangen om bij God te zijn, het wordt als een bruiloft met slechts gelukkige mensen! De hemel is geen 
luchtkasteel, maar de plaats waar God troont.  
Opb 21:3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en 
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 
 
 

Spr 2:4  indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, 
Spr 2:5  dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. 
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