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Op school bij Salomo 

Bijbelrooster ‘weer naar school’ 
 

De kinderen weer naar school… De studenten weer aan de studie… Het is mooi om daar met 
het Bijbellezen op aan te sluiten: om woorden te geven aan het schoolleven. Maar vooral: 
om van Salomo te leren wat echte wijsheid is en van Wie je die kunt krijgen.  
 
Maandag: Gebed om wijsheid 
Lees 1 Koningen 3:5-14 
Kern: Salomo staat aan het begin van een nieuwe periode: hij is koning geworden en regeert 
over Israël. Hij vraagt de Heere om wijsheid voor deze taak.   
Bespreken: Waar bidt Salomo om (vers 9)? Waarom (vers 7-8)? Wordt zijn gebed verhoord 
(vers 11-12)? Waar wil jij voor bidden nu je weer hele dagen naar school mag? Waarom? Het 
is niet belangrijk dat je hoge cijfers haalt of populair bent – waar gaat het wel om (vers 14)? 
 
Dinsdag: Wijs als Salomo 
Lees 1 Koningen 4:29-34 
Kern: Er is nooit iemand geweest die zo wijs was als Salomo. Of toch…? 
Bespreken: Hoe wijs was Salomo (vers 29b)? Hoe kwam hij aan die wijsheid (vers 29a)? Wat 
maakte hij (vers 32)? In welke Bijbelboeken lezen wij zijn wijsheid? Van welke dingen leerde 
hij (vers 33)? Wie is er wijzer dan Salomo (Lukas 11:31)? Welke les ligt daarin (Spreuken 8:32 
en 34)? 
 
Woensdag: Bijbelse wijsheid 
Lees Spreuken 2:1-8 
Kern: In de Bijbel is wijsheid niet: veel geleerd hebben en heel knap zijn. In de Bijbel is 
wijsheid: weten wat de Heere wil en doen wat Hij zegt. 
Bespreken: Welke schat zegt Salomo dat je moet zoeken (vers 2-4)? Waar kun je die vinden 
(vers 6)? Hoe zoek jij deze schat? Waar zoek je deze schat? 
 
Donderdag: Leren van mieren 
Lees Spreuken 6:6-11 
Kern: Salomo spoort je aan om zo ijverig te zijn als de mieren. 
Bespreken: Salomo heeft goed naar mieren gekeken. Wat zag hij (vers 6-8)? Welke les leert 
hij van de mieren (vers 9-11)? Lijk jij in je (school)werk op de mieren? Wat kun je van mieren 
leren? 
 
Vrijdag: Leren van andere dieren 
Lees Spreuken 30:24-28 
Kern: Er is nog veel meer te leren van de schepping. Dat komt omdat God de Schepper is. Er 
wordt weleens gezegd dat schepselen zijn als letters in Gods boek (zie Nederlandse 
Geloofsbelijdenis artikel 2).  
Bespreken: Wat kun je leren van konijnen (SV) of klipdassen (HSV) (je kunt het beste denken 
aan de alpenmarmot of ‘murmeltiere’) (vers 26)? (zorg voor bescherming) En van de 
sprinkhaan (vers 27)? (werk samen) En van de spin (SV) of hagedis (HSV) (vers 28)? (al ben je 
klein, dan kun je toch grote dingen doen) Haal jij ook weleens lessen uit de schepping? Kun je 
een voorbeeld geven? 
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