
1 I Koningen 10 
1 En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande den Naam des HEEREN, kwam zij, om hem met 

raadselen te verzoeken. 
2 En zij kwam te Jeruzalem, met een zeer zwaar heir, met kemelen, dragende specerijen, en zeer veel gouds, en kostelijk gesteente; 

en zij kwam tot Salomo, en sprak tot hem al wat in haar hart was. 
3 En Salomo verklaarde haar al haar woorden; geen ding was er verborgen voor den koning, dat hij haar niet verklaarde  
4 Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo, en het huis, hetwelk hij gebouwd had, 
5 En de spijze zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers, en zijn 

opgang, waardoor hij henen opging in het huis des HEEREN, zo was in haar geen geest meer. 
6 En zij zeide tot den koning: Het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid. 
7 Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben, en mijn ogen dat gezien hebben; en zie, de helft is mij niet aangezegd; gij 

hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb. 
8 Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen! 
9 Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, om u op den troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël in 

eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. 
10 En zij gaf den koning honderd en twintig talenten gouds, en zeer veel specerijen, en kostelijk gesteente; als deze specerij, die de 

koningin van Scheba den koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. 
11 Verder ook de schepen van Hiram, die goud uit Ofir voerden, brachten uit Ofir zeer veel almuggimhout en kostelijk gesteente. 
12 En de koning maakte van dit almuggimhout steunselen voor het huis des HEEREN, en voor het huis des konings, mitsgaders 

harpen en luiten voor de zangers. Het almuggimhout was zo niet gekomen noch gezien geweest, tot op dezen dag. 
13 En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde; behalve dat hij haar gaf naar het vermogen 

van den koning Salomo; zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten. 

 
2 Heel lang geleden leefde er in het land Sheba een knappe jonge prinses met de naam 

Makeda. 
 Ze had twee broers, prins Maru en prins Seku. Zij deed met alle spelletjes en avonturen van 

haar broers en als zij weer eens thuis kwam met geschaafde knieën zei haar moeder: zo horen 
meisjes zich niet te gedragen. Maar ja, prinses Makeda was avontuurlijk aangelegd. 

  
3 Ze was ook erg slim en kon de vreemdste vragen stellen. Toen ze zes was bedacht ze haar 

eerste raadsel: wat blijft evenveel wegen, ongeacht hoe groot het is. … een gat. 
 
4 Toen Makeda 18 jaar was geworden werd haar vader, de koning, ziek. Iedereen verwachtte 

dat de koning prins Maru tot troonopvolger zou benoemen, maar de koning zag dingen die 
hem verontrustte. Prins Maru was niet altijd beleefd, had vaak driftbuien, en was liever met 
vrienden op pad. Prins Seku wilde liever geen koning worden, hij schreef liever poezie, naar 
muziek luisteren en dromen over plaatsen ver weg. 

 Daarom koos hij Makeda. Zij is altijd vriendelijk, de mensen houden van haar en bovendien is 
ze heel wijs. Iedereen vond dat een wijze beslissing, alleen prins Maru niet. 

 
5 Een kroning werd gepland. Nieuwe kleren, nieuwe muziek, nieuwe dansen. Uit het hele 

koninkrijk kwam men geschenken brengen. Maar nog voor de kroning overleed de oude 
koning. Hij zei nog: Vergeet niet dat wijsheid belangrijker is dan al het goud en zilver van de 
wereld. Zoek de wijsheid, waar je die ook maar kunt vinden. 

 
6 En zo werd Makeda gekroond. Op haar nieuwe gewaad droeg zij de oude koninklijke gewaden 

van Sheba en haar moeder kroonde Makeda tot koningin. Iedereen was blij, behalve prins 
Maru. 

 
7 Koningin Makeda regeerde het land goed. De landbouw floreerde en Sheba werd een 

belangrijk punt in de handel in specerijen en alle mensen werden rijk. 
 
8 In een land ver weg bij Sheba vandaan, ongeveer 100 dagreizen per kameel en schip, woonde 

koning Salomo. Salomo was ontzettend wijs. 
 



9 Toen Salomo elf jaar was had hij zijn vader, koning David, geholpen een conflict op te lossen. 
 Op een nacht was een kudde schapen door een hek om een veld gebroken alle gewassen van 

een boer opgegeten. De boer zei tegen de schaapherder dat hij zijn kudde bij zich had moeten 
houden. De schaapherder zei vervolgens dat de boer een beter hek had moeten bouwen. 

 
10 De koning moest uitspraak doen. De boer klaagde dat alle gewassen weg waren en dat hij en 

zijn gezin honger moesten lijden. David was blijkbaar niet zo slim en hij besloot dat de schapen 
aan de boer gegeven moesten worden. Nu klaagde de herder, hoe moest hij nu zijn gezin te 
eten geven. Salomo had de oplossing. De boer mocht de schapen een jaar hebben en de wol 
en de melk verkopen. Na een jaar kon de boer weer gewassen verbouwen en kreeg de herder 
zijn schapen weer terug. Iedereen vond dit een wijze beslissing. 

 
11 Salomo werd koning en het koninkrijk kwam tot rust. Salomo was een man van vrede en hij 

kreeg de taak om een tempel voor God te bouwen. 
 
12 Er werd lang gebouwd aan de glorieuze tempel. 
 
13 Israël floreerde. Toen handelaren van Sheba naar huis terugkeerden vertelden zij over de 

wijze koning Salomo. Ook Makeda hoorde deze verhalen en zij verlangde ernaar Salomo eens 
te ontmoeten. 

 
14 Ook Salomo kreeg van handelaren verhalen te horen over het land van Sheba. Een deel van 

de materialen voor de tempel kwam daar vandaan. En Salomo hoorde ook van de wijze 
koningin Makeda. Een wijze ongetrouwde koningin. En dat zou zijn omdat zij een machtige 
tovenares is en niet helemaal mens. Haar gezicht en lichaam zou menselijk zijn, maar de 
voeten van een geit. 

 
15 Nou, dan moet ik haar maar eens ontmoeten. Hoe lang duurt het om een uitnodiging te sturen, 

100 dagen per schip en per kameel. Maar zo lang kon zij niet wachten. Daarom vroeg hij aan 
een dienaar of er ook vogels waren die uit het land van Sheba kwamen, ja hoor, de hud hud 
vogel. Zo’n vogel werd gehaald, de koninklijke schrijver schreef een uitnodiging, om het pootje 
gedaan en het vogeltje vloog weg. 

 
16 Een paar dagen later kwam een dienares koningin Makeda dit bericht brengen. 
 Het bericht spreekt voor zich en Makeda besloot te gaan. Prins Maru en prins Seku zouden de 

zaken waarnemen. Toch was men niet gerust en men vroeg waarom ze ging. Ik heb gehoord 
over de grote wijze koning Salomo en ik heb mijn vader beloofd om de wijsheid te zoeken, dus 
ik moet gaan. En in haarzelf dacht ze, ik moet die koning maar eens testen of hij echt zo wijs is 
als ze zeggen. 

 
17 Een lange reis volgde, ze zeilden over de Nijl, passeerden bergen, woestijnen, kustvlaktes 
 
18 En eindelijk kwame ze aan bij Jeruzalem, een juweel in de bergen. De wachters stuurden een 

bericht naar de koning dat de koningin van Sheba was gearriveerd. De koningin werd naar 
speciaal paleis gebracht om enkele dagen uit te rusten. 

 
19 Eindelijk ontmoette Makeda en Salomo elkaar. Vlak voor de troon van Salomo was een ondiep 

bad en Makeda moest door het water lopen om bij Salomo te komen. Makeda realiseerde zich 
dat Salomo het gerucht gehoord had dat zij geitenpoten had en dat hij op deze manier te 
weten wilde komen of dat klopte. Zij trok haar gewaad iets omhoog om het droog te houden en 



liet zo haar voeten zien, het waren gewone damesvoetjes. De verhalen die je gehoord hebt 
over mij zijn niet waar, zei Makeda. Salomo dacht, zij is net zo slim als dat zij knap is. 

 
20 De volgende dag was er een banket ter ere van koningin Makeda. Toen zei Makeda tegen 

Salomo, ik heb een paar raadsels voor je. Welk land heeft maar één dag zon gezien. Simpel 
zegt Salomo, dat is de bodem van de Rode Zee. De wateren werden gescheiden zodat een 
volk erdoor kon trekken. 

 Dat is juist, zei Makeda, maar hoe kun jij dat verhaal kennen. Daarop vertelde Salomo dat dat 
volk zijn volk was geweest. 

 
21 Toen liet Makeda een stuk boomstam brengen. Beide einden van de boomstam lijken op 

elkaar, toch heeft aan één kant de takken gezetten en aan de andere kant de wortels. Welke 
eind is wat? Salomo gooide de boomstam in het water. De kant van de wortels zinkt en het 
eind van de takken steekt omhoog. 

 
22 Toen liet Makeda vijftig kinderen brengen, 25 jongens en 25 meisjes. Allemaal gekleed en 

gekapt als meisje, je zag geen verschil. Zonder nu dichterbij te komen, wie zijn de jongens en 
wie de meisjes. Salomo liet een dienaar snoepjes naar de kinderen gooien. 25 vingen de 
snoepjes met de handen, 25 vingen de snoepjes met hun jurk. 

 Wie de snoepjes ving met de handen waren de jongens. 
 
23 Toen liet Makeda 50 bloemen brengen. Een hiervan is echt, de rest is kunstige imitatie. Welke 

bloem is echt. Salomo liet een kolibri los en die vloog recht naar één bloem toe. Dat is de 
echte. Er kwamen nog veel meer raadsels, maar Salomo wist ze allemaal op te lossen. 

 
24 Makeda was een knappe vrouw en Salomo werd verliefd op haar en hij bedacht een plannetje 

om haar zijn bed in te krijgen. Natuurlijk moest dat een enorm slim plannetje zijn, anders had 
Makeda hem meteen door. 

  
25 Het eten dat werd opgediend werd rijkelijk bestrooid met zout en peper en hij liet het feest 

enorm lang voortduren. Toen het feest tot een eind was gekomen was het te laat voor Makeda 
om nog naar het gastenpaleis te gaan dus stelde Salomo haar voor om in zijn paleis te slapen. 
Makeda vertrouwde Salomo niet zo erg en liet Salomo haar beloven om haar niet geweld te 
nemen. Salomo beloofde dit, maar liet haarzelf ook een belofte doen dat zij niets van Salomo 
zou nemen zonder het te vragen. Toen zij ging slapen zette een dienaar een kannetje water bij 
haar bed neer. 

 Maar toen begon het zout en de peper hun werk te doen en zij kreeg een ontzettende dorst. Zij 
kon er gewoon niet van slapen. Toen zag ze het water staan en daar dronk zij wat van. 

 
26 Toen sprong Salomo tevoorschijn, ha ha, Makeda had haar belofte gebroken. Makeda moest 

toegeven dat dat inderdaad het geval  
 
27 en ze gaf zich gewillig aan hem over. 
 
28 Niet lang daarna ging Makeda weer op weg naar Sheba. De mensen waren blij dat ze weer 

terug was. En ze vertelde over alles wat ze in Israël had gezien en beleefd. 
 
29 Niet lang daarna beviel Makeda van een zoon, die Menelik werd genoemd. Dit was natuurlijk 

de zoon van Salomo. 
 



30 Toen Menelik 13 jaar was geworden ging hij naar Israël om zijn vader te bezoeken. Hij vroeg 
hoe hij zijn vader kon herkennen. Makeda gaf hem een spiegel, je lijkt sprekend op hem. 

 En weer werd een reis naar Israël gemaakt, en ook dat was een hele belevenis, maar daar 
hebben we vandaag geen tijd meer voor. 

 
EPILOOG 
Nadat hij zijn vader had bezocht ging hij weer terug naar Ethiopië. Zijn vader Salomo zij tegen zijn 
hovelingen: Ik stuur mijn oudste zoon naar Ethiopië waar hij een eigen koninkrijk zal beginnen. Ik 
wil dat ook jullie je oudste zoon meesturen om hem te helpen. Dit vond men natuurlijk niet zo leuk, 
maar zo gebeurde het toch. Zo gingen een groot aantal volgelingen met Menelik mee. Maar zij 
braken in bij de tempel en namen de Ark van het Verbond mee. Toen Salomo dit ontdekte was het 
te laat, sindsdien wordt nergens in de bijbel meer over de Ark gerept. 


