
Salamo wordt koning 

Wie wordt de nieuwe koning? De profeet Natan rent door de gangen van het paleis van 

koning David. Koning David is al heel lang koning van Israël en Juda. Hij heeft veel vrouwen 

en kinderen. Natan is nu op zoek naar één van die vrouwen: Batseba. De moeder van prins 

Salomo. Natan moet haar spreken. Nu. ‘Batseba!’ roept hij. Een vrouw in de gang kijkt 

geschrokken op. Het is Batseba. ‘Nathan, wat is er?’ ‘Prins Adonia houdt een groot feest bij 

de Slangensteen, maar wij zijn niet uitgenodigd!’ Bathseba fronst verbaasd haar 

wenkbrauwen. Adonia is de zoon van een andere vrouw van David. Nathan gaat steeds 

sneller praten: ‘Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is van Israël en Juda – en koning David 

weet van niks. Je moet nú naar David toe gaan! Je moet hem eraan herinneren dat hij heeft 

beloofd dat jouw zoon Salomo koning wordt! Als Adonia koning wordt, wordt het heel 

gevaarlijk voor jou en Salomo!’ Batseba loopt snel naar de kamer van David. Koning David 

ligt in zijn bed. Zijn haar is grijs en dun geworden. Hij is al heel oud. ‘Wat is er?’ vraagt David 

aan Batseba. ‘Uw zoon Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is,’ zegt Batseba. ‘Maar u heeft 

toch beloofd dat mijn zoon Salomo de nieuwe koning wordt? U moet ons helpen. U moet 

zeggen wie de nieuwe koning wordt!’ Op dat moment komt Natan de kamer binnen: 

‘Koning! Adonia zegt dat hij de nieuwe koning wordt! En hij heeft het niet eens aan u 

gevraagd.’ David knikt ernstig: ‘Niet Adonia, maar Salomo moet de nieuwe koning worden. 

Breng Salomo op mijn ezel naar de Gichon-bron. Giet een kruikje olie over zijn hoofd. Zo 

wordt hij de nieuwe koning. Blaas op de trompet en roep: ‘Lang leve koning Salomo!’ Want 

Salomo wordt de nieuwe koning op mijn troon.’ Batseba en Natan kijken elkaar opgelucht 

aan: gelukkig, Salomo wordt de nieuwe koning! Bij de Slangensteen neemt prins Adonia net 

de laatste hap van zijn feestmaal. Tevreden kijkt hij naar alle gasten. Maar dan klinkt er 

vrolijke muziek en gejuich in de verte. De grond schudt ervan! Wat zou er aan de hand zijn? 

‘Slecht nieuws!’ roept iemand. ‘David heeft ervoor gezorgd dat Salomo de nieuwe koning is 

en iedereen viert feest!’ ‘Wat?!’ roept Adonia geschrokken. Overal om hem heen staan zijn 

gasten op. Ze gaan snel naar huis. Ze willen niet meer bij Adonia horen. Ze zijn bang. Maar 

Adonia is nog banger. Salomo is nu koning. Hij is vast heel boos op Adonia! Adonia gaat zo 

snel hij kan naar de tent van God. Hij houdt zich vast aan het altaar. Daar kan Salomo hem 

niets doen. Maar Salomo laat hem ophalen. Adonia laat zich voor koning Salomo op zijn 

knieën vallen. ‘Als je niks verkeerds doet, doe ik je geen kwaad,’ zegt koning Salomo, ‘Ga 

naar huis.’ Verbaasd kijkt Adonia naar Salomo en dan springt hij op. Hij rent naar huis. Zo 

snel als hij kan. Koning Salomo gaat op de troon zitten. Hij is de nieuwe koning van Israël en 

Juda! 

 


