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• een 'misleidende' titel - ontleend aan Jesaja 9:6

• onderwerp is een beroemde geschiedenis in 
1Koningen 3, het zgn. 'salomonsoordeel' > 
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• Salomo... 
▪ 1000 v. Chr. / 3000 AH;
▪ zoon van David - de eerste erfgenaam van 

Davidische dynastie;
▪ koning te Jeruzalem over heel Israël;
▪ een heerser over heel het 'Midden-Oosten' 

(1Kon.4:21);
▪ wereldfaam vanwege zijn wijsheid en liederen 

(1Kon.4:29-34).



1Koningen 3

16 Toen kwamen twee vrouwen, hoeren, 
tot de koning 

en zij stelden zich voor zijn aangezicht.

nl. in de tijd van Salomo's regering
deze geschiedenis dient als illustratief



1Koningen 3

16 Toen kwamen twee vrouwen, hoeren, 
tot de koning 

en zij stelden zich voor zijn aangezicht.

bij de profeten dikwijls een aanduiding 
van Israël: 
• Ohola en Oholiba (Ezech.16 & 23)
• Gomer (Hosea 3) 



1Koningen 3

17 En de ene vrouw zei: 
o, mijn heer, 

ik en deze vrouw wonen in één huis 
en ik baarde met haar in huis. 



1Koningen 3

18 En op de derde dag na mijn baren, 
baarde deze vrouw ook...

1. verrees het land uit het water;
2. ontving Abraham zijn zoon als uit de de doden;
3. trok Israël door de Jordaan;
4. werd Dagon definitief verslagen;
5. ging de doodzieke Hizkia hersteld naar de tempel;
6. kreeg Esther de gouden scepter aangereikt;
7. werd Jona uit de grote vis bevrijd.



1Koningen 3

18 ... En wij waren samen 
en er was geen vreemde bij ons in huis; 

alleen wij tweeën waren in huis.

dus geen getuigen



1Koningen 3

19 En de zoon van deze vrouw 
stierf in de nacht 

omdat zij op hem had gelegen. 



1Koningen 3

20 En zij stond op 
in het midden van de nacht 

en nam mijn zoon naast mij weg 
terwijl uw dienstmeisje sliep... 

... dus alles wat zij zegt over wat zou 
zijn voorgevallen, is noodzakelijk háár 
bewering/conclusie, géén waarneming



1Koningen 3

20 ... en zij legde hem in haar schoot 
en haar dode zoon 

legde zij in mijn schoot.  



1Koningen 3

21 En ik stond in de ochtend op 
om mijn zoon te zogen, 
en zie, hij was dood...



1Koningen 3

21 ... En ik bekeek hem zorgvuldig 
in de ochtend en zie, 

het was niet mijn zoon die ik baarde.



1Koningen 3

22 Maar de andere vrouw zei, 
nee, de levende zoon is van mij 

en de dode zoon van jou... 



1Koningen 3

22 ... En deze zei, 
nee, de dode zoon is van jou 
en de levende zoon van mij... 



1Koningen 3

22 ... Zo spraken zij 
voor het aangezicht van de koning. 



1Koningen 3

23 En de koning zei: 
deze zegt: 

deze levende zoon is van mij 
en de dode zoon is van jou...  



1Koningen 3

23 ... En deze zegt: 
nee, de dode zoon is van jou 
en de levende zoon van mij.  



twee opties:

de aanklacht is terecht:
→ de aangeklaagde vrouw heeft het kind 

gestolen;
→ de aangeklaagde vrouw liegt de 

ontkenning.

de aanklacht is onterecht:
→ de aanklaagster heeft zelf het kind per 

ongeluk gedood;
→ de aanklaagster beschuldigt haar 

huisgenote vals.



1Koningen 3

24 En de koning zei: 
neem voor mij een zwaard! 
En zij brachten het zwaard 

voor het aangezicht van de koning.   



1Koningen 3

25 En de koning zei: 
snij de levende jongen in tweeën 

en geef de één de helft 
en de ander de helft.    



1Koningen 3

26 Toen sprak de vrouw 
die de levende zoon had

tot de koning 
(want haar schoot was ontstoken 

over haar zoon)...

maar beschuldigd was van diefstal



1Koningen 3

26 Toen sprak de vrouw 
die de levende zoon had 

tot de koning
(want haar schoot was ontstoken 

over haar zoon)...

St.Vert.: 'haar ingewand'
NBG51: 'haar moederlijk gevoel'

Hebr. 'racham' = lett. baarmoeder
idiomatisch: barmhartigheid



1Koningen 3

26 ... en zij zei: 
o, mijn heer geef haar het levende kind 

maar doodt het in geen geval...



1Koningen 3

26 ... En de andere zei: 
noch voor mij, 

noch voor jou zal het zijn: 
snijdt het.   

onwetend doodde ze de eerste jongen
bewust stemt ze echter in met het 
doden van de levende zoon



1Koningen 3

27 En de koning antwoordde en zei: 
geef het levende kind aan haar 

en doodt het in geen geval; 
zij is zijn moeder.



1Koningen 3

28 En heel Israël hoorde het oordeel 
dat de koning oordeelde

en zij vreesden 
voor het aangezicht van de koning 

want zij zagen 
dat de wijsheid van God in hem was 

om te kunnen oordelen.
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beide zonen zijn typen van Christus: 
▪ de eerste zoon sterft †, 
▪ de zoon van "de derde dag" is de levende!

1



het Joodse volk doodt in onwetendheid "de 
Zoon"

-------------------------
Handelingen 3

17 En nu broeders, 
ik weet dat jullie handelden 

naar onwetendheid, 
zoals ook jullie oversten,

18 maar zó vervulde God 
hetgeen Hij tevoren aankondigde 
door de mond van al de profeten, 

namelijk het lijden van zijn Christus. 
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het  Joodse volk beschuldigt haar huisgenoot 
(lees: 'de secte van de Nazareners') de zoon van 
"de derde dag" te hebben gestolen...

-------------------------
Matteüs 28

12 En vergaderd met de oudsten
beraadslaagden zij 

en namen een aanzienlijke hoeveelheid 
zilverstukken en gaven die aan de soldaten,

13 terwijl zij zeiden: 
zegt dat zijn discipelen vannacht kwamen 

en hem stalen, terwijl wij sliepen.
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het Joodse volk miskent eveneens de zoon van 
"de derde dag" - ook hem wilden ze niet.

-------------------------
Handelingen 3

Voor jullie in de eerste plaats, 
deed God zijn 'Jongen' opstaan

en vaardigde hem af 
om jullie te zegenen 

in het afkeren van jullie boosheden.
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het zwaard (=het Woord van God) brengt de 
waarheid aan het licht:
▪ wijst aan, aan wie levende Zoon toebehoort;
▪ onthult de wijsheid Gods...

-------------------------
Hebreeën 4

12 Want het WOORD VAN GOD
is levend

en effectief
en scherper

dan ieder tweesnijdend ZWAARD
en doordringend (...) 
en oordeelkundig van 

gevoelens en gedachten van hart.
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Jesaja 9

6 Want een kind is ons geboren, 
(in Bethlehem †)



Jesaja 9

6 Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven

(op de derde dag!)

zie Handelingen 13:33



Jesaja 9

6 Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder
(in zijn wederkomst)



Jesaja 9

6 Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt zijn naam 

Wonderbaar, Raadsman, Machtige God, 
Vader van de toekomst, Vrede.



Jesaja 9

7 Toenemend zal zijn heerschappij zijn 
en eindeloos de vrede 
op de troon van David 
en over zijn koninkrijk 

om haar te vestigen en te ondersteunen 
in recht en gerechtigheid, 

van nu aan tot aan de aeon. 
De ijver van JAHWEH der legermachten 

zal dit doen.
-------------------------


