
Week 39

1 Konings, lees ons van sy pa Dawid wat op sy einde 
is en vir Salomo goeie raad gee:

1 Konings 2:3 Hou jou aan wat die Here jou God jou 

voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, 

sy gebooie, sy bepalings en sy verordenings soos dit 

opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig 

wees in alles wat jy doen en oral waar waar jy gaan.

2 Kronieke 1:1–14 ook lees! In hoofstuk twee van 

Ons is besig om die gekenke wat God ons wil gee, in 
hierdie reeks te ontdek. Meer nog, ons word 
uitgenooi om van God te vra wat in ons hart lewe. 
Dit het Salomo gedoen. Ons tema die week gaan 
oor wysheid en julle kan gerus dieselfde stuk in 

Fokus

Vrae vir bespreking

5. Waaraan herinner Jakobus ons in Jak. 1:5-6 oor wysheid? 

4. Wie is vir ons as gelowiges, die Wysheidsleraar en voorbeeld, van alle tye? Hoekom sê jy dit (dink hier 

aan ‘n gedeelte in die NT wat dit bevestig).

2. Wat is goddelike wysheid? Dink jy Dawid het dit reeds vir Salomo gesê in 1 Kon. 2:3-4?

1. Wat is wêreldse wysheid? Probeer ‘n definisie vorm.

3. Watter twee sake leer ons by Salomo as ons vra na goddelike wysheid?

9“Wat wil jy hê moet Ek vir jou gee?
Gee my die gehoorsaamheid aan U (wysheid) 
dat ek U volk reg sal regeer en in alle insig sal 
hê. Ek gee aan jou wysheid en insig soos 
niemand voor jou gehad het of na jou sal hê 
nie.

Teksvers 

Leerplan

1 Konings 3 : 5b, 9 en 12

BYBELMEMORISERING

Dinsdag - Lees 2 Kronieke 1, sommer die hele hoofstuk en onderstreep weer.

   wysheid leef.
Woensdag - Herhaal die memo vers en skryf in jou joernaal alles neer wat in jou gedagtes oor 

Maandag - Lees weer 1 Konings 3, sommer die hele hoofstuk en onderstreep wat jou tref.

Donderdag - Dalk kan jy weer na die preek luister en jou gedagtes oor wysheid in jou joernaal
   aanvul. Herhaal weer die memo vers.

   vra. Bid sommer die memo vers daarmee saam.
Vrydag  - Wil jy nie met God praat soos ‘n Salomo van ouds nie. Wat sal jy graag van Hom wil 

ons nou meer nodig as ooit. Mag julle nadenke hieroor, deur die Gees ryklik geseën word.

Dus van alles wat hy kon vra, kom hierdie versoek uit sy hart uit. God bevestig dat hy dit vir hom sal gee, maar 
ook nog rykdom en aansien en ‘n lang lewe. Ons almal is ook so lief om Spreuke te lees en dit is vol van 
dieselfde soort wyshede wat ons nodig het in ons lewe. Die saak van wysheid het elkeen van 

Die verhaal van Salomo speel nou af in hoofstukke drie tot elf van 1 Konings. Hierdie jong koning sien nie kans 
om op sy eie hierdie volk van God te regeer nie. Wanneer God hom dan vra wat wil jy hê moet ek vir jou gee, 
antwoord hy dat hy wysheid en insig nodig het.
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