WANDELEN VAN PASEN
Wandelen met de Koningin van Seba
De koningin van het rijke Seba heeft gehoord dat er in Jeruzalem een koning
woont die nog rijker is dan zijzelf. En bovendien zou die koning ook nog eens
ongelofelijk wijs zijn. Dat moet ze met haar eigen ogen zien! Ze gaat op reis en
neemt een heleboel kostbare cadeaus mee. Onderweg bedenkt ze allerlei
strikvragen. Daar weet die koning Salomo vast geen antwoord op!
Maar wat denk je? Het paleis van koning Salomo is nog mooier dan ze had
gedacht. En er is niet één vraag waar hij geen antwoord op weet. Hoe kan dat?
Toen Salomo nog maar net koning was, vroeg God eens aan hem wat hij het liefst
wilde hebben. Veel mensen zouden dan rijkdom kiezen, of een lang leven.
Salomo niet. Hij vroeg om wijsheid. Wijsheid om recht te kunnen spreken.
Wijsheid om het volk Israël op een goede manier te kunnen leiden. God was zo
onder de indruk van die keuze dat hij Salomo niet alleen wijsheid gaf, maar ook
rijkdom.
• Stel je voor dat je de koningin van Seba bent, en je gaat op bezoek bij
koning Salomo. Het is een lange reis door de woestijn met een karavaan,
een groep kamelen. Die kunnen heel veel op hun rug dragen. Wat voor
cadeautjes neem je allemaal mee voor Salomo?
“Ik ga op reis en ik neem mee…een zak met gouden munten.
Ik ga op reis en ik neem mee…een zak met gouden munten en drie flesjes
parfum.
Ik ga op reis en ik neem mee…een zak met gouden munten, drie flesjes
parfum en een appeltaart uit Seba.”
Enzovoort. Hoe lang kun jij de kamelenkaravaan maken zonder iets te
vergeten?
• Stel je voor dat je koning Salomo bent, en God vraagt aan jou wat jij het
liefst wilt hebben. Wat kies je dan? Kies je iets voor jezelf, of voor
anderen? Waarom?

Salomo was een wijze koning. Maar de koningin van Seba was ook een
verstandige vrouw. Want zij begreep dat Salomo zijn wijsheid van God had
gekregen. Die God van Salomo, die kende ze zelf nog niet. Maar ze was
nieuwsgierig genoeg om op reis te gaan. Zo’n God, die wilde ze graag leren
kennen. Daar had de best een lange reis en een heleboel kostbare cadeaus voor
over!
In het Nieuwe Testament vertelt Jezus ook een verhaal waarin iemand heel veel
moeite doet voor iets dat erg de moeite waard is. In Matteüs 13: 45-46 vertelt hij
over een koopman die besluit om alles wat hij heeft te verkopen, zodat hij één
ontzettend mooie parel kan kopen. Stel je voor!

Waar zou jij nou werkelijk alles voor over hebben?
Misschien wel een nieuwe, betere wereld. Wat zou er in die wereld anders zijn?
Veel mensen besteden tijd, geld en energie aan dingen die ze heel belangrijk
vinden: het milieu, het beschermen van dieren, zorgen voor elkaar. Die mensen
werken aan een nieuwe wereld.
God heeft ons beloofd dat die nieuwe wereld er komt.
Als je ziet hoe mooi en goed Gods nieuwe wereld wordt, dan weet je: ‘Dáár wil
ik bij horen. Wat het ook kost.’
Gods nieuwe wereld is de allermooiste parel die je kunt vinden. De koopman in
het verhaal verkoopt alles wat hij heeft om die allermooiste parel te kunnen
kopen.
Wat zou jij kunnen opgeven, of juist gaan doen, of veranderen in je leven, om
mee te bouwen aan Gods nieuwe wereld? Heb je daar veel voor over?

Stel, je moet kiezen! Wat kies je dan?
o
o
o
o
o

10 euro voor jezelf, of 100 euro voor een goed doel
een bord spruitjes eten, of alles eten wat je maar lekker vindt
een hondje uit de dierenwinkel, of een hondje uit het asiel
je zakgeld elke week opmaken, of sparen voor iets groots
vanmorgen één snoepje, of vanmiddag twee snoepjes

Waarom verkoopt de koopman al zijn spullen voor juist die ene bijzondere
parel? Zou jij dat ook doen?

Voor de jongsten:

https://www.youtube.com/watch?v=lKxROPh_BV0

Voor 4- tot 8-jarigen:

Kijk goed naar Salomo en de koningin van Seba. Er zijn 10 verschillen!

