De bouwstenen van de zondag

David en Abigaïl
Om thuis te doen
7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Delen
David vraagt Nabal om eten voor hem en zijn
soldaten. Als Nabal weigert, wordt David zo
kwaad dat hij hem wil vermoorden. De vrouw van
Nabal deelt wel eten en brengt het naar David.
Ook spreekt ze profetische woorden over zijn
koningschap. David komt hierdoor tot de erkenning
dat het niet goed is om wraak te willen nemen.
Wat heb je nodig?
- 	voor iedereen een dropjojo
Aan de slag:
- Laat de kinderen de dropjojo zien en vraag wat
het is.
- Weten de kinderen wat je met de jojo kunt doen,
behalve opeten? Je zou de jojo in twee veters
kunnen verdelen, en een van beide veters
weggeven.
- Wat zouden de kinderen doen als ze een dropjojo
hadden: hem helemaal zelf opeten of met
anderen delen?

- In het bijbelverhaal van vandaag is er een
echtpaar: de een wil geen eten delen, de ander
wel. Wat voor gevolgen dit heeft, horen de
kinderen in het verhaal.
8-12 jaar
Eet-wijzer
Eten en wijze woorden voorkomen dat David een
moord pleegt …
Wat heb je nodig?
- 	(plaatjes van) brood, wijn, vlees, graan,
rozijnenkoeken en vijgenkoeken
Aan de slag:
- Laat het eten of de plaatjes van het eten zien.
- Wat zien de kinderen? Wat kun je met deze
dingen allemaal doen? Bijvoorbeeld: opeten.
- In het bijbelverhaal van vandaag gebruikt
een wijze vrouw dit eten om een moord te
voorkomen.
- Hoe? Vertel dat jullie dit met elkaar gaan lezen.
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9. BIJBELVERHAAL

8. GEBED
Goede God,
Soms zijn we boos
of zelfs woedend.
Woedend op andere mensen.
Dan hebben we iemand nodig
die met ons praat
over onze boosheid en woede.
Dat kan opluchten
of ons op andere gedachten brengen.
Wilt u ons zulke mensen geven,
iedere keer als we heel erg boos zijn?
Amen.

4-8 jaar
Bij 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen
om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt
eventueel de weetjes (10. Om te weten) gebruiken om
wat meer uit te leggen.

David en Abigaïl
Abigaïl is getrouwd met de rijke Nabal. Hij heeft wel
drieduizend schapen en duizend geiten. Er werken
heel veel herders voor hem die voor zijn dieren
zorgen. Nabal is een rijke man, maar het is geen
goede man. Hij is slecht en doet gemene dingen.

Op een dag rent er een herder naar Abigaïl:
‘Abigaïl! Abigaïl! Moet u horen wat Nabal heeft
gedaan! U kent David toch wel? Hij woont in de
woestijn, samen met zijn soldaten. Hij woont daar
omdat hij op de vlucht is voor Saul.’
Ja, die kent Abigaïl wel.
‘Nou,’ zegt de herder, ‘David is heel goed voor ons.
Hij blijft altijd bij ons in de buurt. Hij beschermt onze
schapen. Samen met zijn soldaten lijkt hij op een
sterke muur die om ons heen staat. Niemand kan
een schaap van ons stelen. Maar nu heeft Nabal iets
verschrikkelijks gedaan!’
‘Wat heeft hij gedaan?’ vraagt Abigaïl ongerust.
‘David wilde Nabal om eten vragen, maar weet u wat
Nabal toen heeft gezegd? Hij heeft gezegd dat David
maar een onbelangrijk weggelopen knechtje is en dat
hij hem geen eten geeft.’
‘O nee! Is David boos?’
‘Boos?? Hij komt op ons af met al zijn soldaten en ze
hebben zwaarden bij zich!’
Abigaïl slaat geschrokken haar handen voor haar mond.
Even staat ze stokstijf stil, maar dan weet ze wat ze
moet doen. Ze pakt al het eten dat ze kan vinden en
ze stuurt haar knechten op weg. Dan gaat ze er zelf
op haar ezel achteraan, dwars door de bergen.
David is woest! Het hele jaar heeft hij de dieren en
herders van Nabal beschermd en nu wil Nabal hem
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niet eens eten geven. En nog erger:
Nabal lacht David uit. Hoe durft hij!
‘We gaan eropaf, mannen!’ roept David
en hij houdt zijn zwaard in de lucht. ‘We
vallen die Nabal aan!’
Maar dan laat hij zijn zwaard verbaasd
naar beneden zakken. Wie komt daar nu
aan? Een vrouw op een ezel. Wat is ze
mooi! Ze klimt van haar ezel en ze buigt
diep voor David op de grond.
‘Alstublieft, heer! Niet boos zijn.
Vergeef ons. Ik heb cadeaus en eten
meegenomen. Luister naar mij, niet naar
Nabal. Hij is een domme man. U bent
juist heel belangrijk. In uw familie zal
altijd iemand koning zijn! Maar alleen
als u geen verkeerde dingen doet. U
mag geen wraak nemen en onschuldige
mensen doden. Doe geen dingen waar u
later spijt van krijgt!’
David kijkt Abigaïl vol bewondering aan.
Wat een slimme vrouw is dat, en wat
zegt ze wijze dingen.
‘Je hebt gelijk,’ zegt David. ‘God heeft jou
gestuurd om mij te stoppen. Ik ga niet
met Nabal vechten.’
Met een glimlach kijkt David Abigaïl na
terwijl ze wegrijdt op haar ezel. Haar

manden met eten staan naast hem op de
grond. ‘Wauw, wat een bijzondere vrouw
is dat!’ zegt hij.
En weet je? Later, als Nabal er niet meer
is, gebeurt er iets bijzonders: David en
Abigaïl gaan dan samen trouwen!
8-12 jaar
1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35
Nabal is een rijke man
In Maon woonde in die tijd een heel rijke
man. Hij heette Nabal, en zijn vrouw
heette Abigaïl. Zij was slim en mooi,
maar Nabal was gemeen en slecht. Hij
hoorde bij de familie van Kaleb. Hij had
bij de stad Karmel drieduizend schapen
en duizend geiten. Op een dag was hij
daar, omdat zijn schapen geschoren
werden.
Davidwas in de woestijn van Paran toen
hij dat hoorde.
David vraagt Nabal om een beloning
Toen stuurde David tien soldaten naar
de stad Karmel met deze boodschap
voor Nabal: ‘Ik hoop dat het goed gaat
met u, uw familie en uw bezittingen. Ik
heb gehoord dat uw h
 erdersbezig zijn

de schapen te scheren. Die h
 erders
zijn steeds bij mij en mijn soldatenin de
buurt geweest. Wij hebben hun geen
kwaad gedaan. En niemand kon iets
van hen stelen. Vraag het maar aan uw 
herders, dan zullen zij u vertellen dat het
waar is. Ik vraag u om mijn s oldatennet
zo g
 oedte behandelen. Geef mij en mijn 
soldatenop deze feestdag al het eten
dat u kunt missen.’
Toen D
 avidss oldatenbij Nabal kwamen,
vertelden ze hem alles wat David
gezegd had. Daarna wachtten ze op
Nabals antwoord.

pakte zijn zwaard, ook D
 avidzelf.
Daarna gingen er vierhonderd soldaten
met D
 avidmee. Tweehonderd andere 
soldatenbleven achter bij de spullen.
(…)
Nabals vrouw, Abigaïl, hoort dat Nabal
David beledigd heeft. Terwijl David en
zijn soldaten goed voor Nabals herders
zijn geweest. Abigaïl moet iets doen,
anders loopt het slecht af met Nabals
familie en iedereen die voor hem werkt.
(…)

Nabal wil niets aan David geven
Maar Nabal zei tegen de s oldatenvan 
David: ‘Wat denkt die Davideigenlijk?
Denkt die zoon van Isaïdat hij belangrijk
is? Hij is toch maar een knecht die
weggelopen is bij zijn meester? Dat
soort knechten zijn er tegenwoordig zo
veel. Waarom zou ik mijn brood, water
en vlees aan jullie geven? Het vlees heb
ik klaargemaakt voor mijn h
 erders. En
dat geef ik niet zomaar weg!’
Toen gingen de s oldatenvan David
terug. Ze vertelden alles aan D
 avid. En 
Davidzei: ‘Pak je zwaard!’ Iedereen

Abigaïl gaat op weg naar David
Toen verzamelde Abigaïl snel
tweehonderd broden, twee zakken wijn
en het vlees van vijf schapen. Ook nam
ze vijf zakken geroosterd graan, honderd
rozijnenkoeken en tweehonderd
vijgenkoeken. Ze legde al die spullen op
een paar ezels. Daarna zei ze tegen haar
knechten: ‘Ga alvast op weg, dan kom ik
achter jullie aan.’ Maar ze vertelde niets
aan haar man Nabal.
Abigaïl ging met haar ezel op weg door
de bergen. Op dat moment kwam David
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met zijn s oldatenvan de andere kant.
Omdat ze in de bergen waren, zagen
ze elkaar eerst niet. Maar plotseling zag 
DavidAbigaïl aankomen.
Davidhad net nog gezegd: ‘Waarom heb
ik het bezit van die Nabal in de woestijn
eigenlijk bewaakt? Hij is helemaal niets
kwijtgeraakt, maar als dank heeft hij mij
kwaad gedaan. Voor de ochtend zal ik
alle mannen die bij Nabal horen, doden!
Anders mag God me straffen.’
Abigaïl spreekt tegen David
Toen Abigaïl Davidzag, stapte ze zo
snel mogelijk van haar ezel af. Ze
knielde voor D
 aviden maakte een diepe
buiging. Ze zei: ‘Het is allemaal mijn
schuld, heer. Ik heb de soldaten die u
gestuurd had, niet gesproken. Laat mij

het allemaal uitleggen. Luister alstublieft
naar mij, luister niet naar die Nabal. Hij is
een waardeloze man zonder verstand.
Zo zeker als de Heer leeft en zo zeker
als u zelf leeft: de Heer heeft ervoor
gezorgd dat u geen wraak genomen
hebt, en niemand gedood hebt.
Ik heb geschenken meegenomen. Geef
die alstublieft aan de soldaten die steeds
bij u zijn. Vergeef het mij alstublieft als
ik iets verkeerds gedaan heb. U vecht
voor de Heer. Daarom zal er in uw familie
altijd een koning zijn. Ik weet zeker dat
de Heer daarvoor zal zorgen. Maar dan
mag u nooit iets verkeerds doen. De
Heer, uw God, zal u beschermen. Ook
als iemand u achtervolgt of probeert te
doden. Maar de Heer zal uw vijanden
niet beschermen. Het zal slecht met hen

aflopen. Net zoals het slecht zal aflopen
met Nabal. De Heer zal alles doen wat
hij aan u beloofd heeft. Hij zal u k
 oning
maken. Maar dan mag u niets doen
waar u later spijt van krijgt. U mag niets
verkeerds doen. U mag geen wraak
nemen en geen onschuldige mensen
doden.
Als de Heer er later voor zorgt dat het
goed met u gaat, denk dan alstublieft
ook aan mij.’
David geeft Abigaïl antwoord
Toen zei Davidtegen Abigaïl: ‘Ik dank de
Heer, de God van Israël. Want hij heeft
jou vandaag naar mij toe gestuurd. Ik
dank jou ook, want je hebt wijze
woorden gesproken. Ik wilde vandaag
wraak nemen en mensen doden, maar jij

hebt me tegengehouden.
Gelukkig heeft de God van Israël er
vandaag voor gezorgd dat ik niets
verkeerds gedaan heb. Anders had
ik ook jou kwaad gedaan. Jij bent net
op tijd naar mij toe gekomen. Dat is zo
zeker als de Heer leeft! Want anders
zouden morgenochtend Nabal en al zijn
mannen gedood zijn.’
Toen nam Davidde geschenken van
Abigaïl aan. En hij zei tegen haar: ‘Ga
nu rustig naar huis. Ik heb gehoord wat
je vroeg, en ik zal doen wat je gezegd
hebt.’
Korte tijd later sterft Nabal en trouwt
David met Abigaïl.
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10. OM TE WETEN

11. OM OVER TE PRATEN

De vrouwen van David
David had meerdere vrouwen. In de tijd van de
Bijbel was dat een teken van rijkdom en macht. Een
huwelijk had dus lang niet altijd met liefde te maken!
Davids eerste vrouw is Michal, een dochter van Saul.
In het verhaal van vandaag trouwt David met Abigaïl.
Zij is zijn derde vrouw. Abigaïl is niet alleen mooi,
maar ook wijs. Ze durft te zeggen dat ze het niet met
David eens is (lees maar in 1 Samuel 25:14-35). Een
andere bekende vrouw van David is Batseba. Zij is
de moeder van Salomo, de opvolger van David.

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de
weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de
denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen
foute antwoorden!

Nabal
Nabal is gemeen en slecht. Maar Nabal is ook een
heel rijke man én een belangrijke man in zijn familie!
Nabal komt uit de familie van Kaleb. Kaleb was één
van de twaalf spionnen die het land Kanaän gingen
bekijken. Later krijgt Kaleb een eigen gebied in het
land Kanaän: de stad Hebron en het gebied dat
daarbij hoort ( je leest het in Jozua 14:13-15).
Nadat Nabal is overleden, trouwt David met Nabals
vrouw Abigaïl. Zo wordt David een belangrijke
persoon voor de familie van Kaleb. Later wordt David
zelfs koning in Hebron, de stad van Kaleb!

4-8 jaar
-	David is heel boos op Nabal. Ben jij weleens boos geweest omdat iemand
gemeen deed tegen jou, terwijl jij niks gedaan had? Vertel erover.
-	Abigaïl snapt dat David boos is. Ze weet meteen wat ze doen moet. Wat
neemt ze voor David mee?
-	Wat zegt Abigaïl tegen David als ze hem ziet?
-	Wat vindt David ervan dat Abigaïl hem eten en cadeaus geeft, en mooie
woorden zegt?
8-12 jaar
-	Stel je voor, Nabal en Abigaïl zijn jouw buren. Iemand vraagt aan jou om
hen te beschrijven. Wat zou je over hen vertellen?
-	Waarom wil David Nabal vermoorden?
-	Waardoor verandert David van gedachten en vermoordt hij Nabal niet?
-	Ben jij weleens iets van plan geweest maar veranderde je van gedachten
toen iemand er met je over ging praten? Hoe ging dat?
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12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar
Compliment (Elise Mannah).

13. OM TE DOEN
4-8 jaar
Een wijs verhaal
In het bijbelverhaal zegt Abigaïl wijze dingen tegen David, waardoor
David van gedachten verandert. De kinderen horen en spelen het
verhaal.
Wat heb je nodig?
-	het bijbelverhaal
-	playmobilpoppetjes (of legopoppetjes)
Aan de slag:
- Lees het bijbelverhaal voor.
- De kinderen krijgen playmobilpoppetjes en spelen het verhaal na.

4-6 jaar
Ezeltje-dek-je
Abigaïl neemt eten mee naar David
om ervoor te zorgen dat David geen
verkeerde dingen doet. De kinderen
zetten het eten op de ezel.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad met de kleurplaat
- 	het werkblad met het eten
En verder:
- 	kleurpotloden
- 	scharen of prikpennen en priklappen
Aan de slag:
- De kinderen kleuren het eten op het
werkblad.
- Ze knippen of prikken het eten uit.
- Ze plakken het eten op of in de manden
van de ezel.
- De kinderen kleuren de kleurplaat.

Variant:
- Lees het bijbelverhaal (nog een keer) voor.
- Tijdens het lezen beeldt het kind het verhaal uit met het Playmobil.
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Wij zijn schapen aan het scheren.

Ik dank God
en ook Abigaïl.
Ze zegt wijze dingen.

Nabal, wilt u ons
en David eten geven?

Waarom zou ik
David eten geven?
Dat ga ik écht niet doen!

Ik heb eten voor David
en de soldaten bij me.

David, u wordt koning.
U mag niet
iets verkeerds doen.

8-12 jaar
David en Abigaïl
Lukt het de kinderen het verhaal van
David en Abigaïl goed weer te geven?
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad

6-8 jaar
Wie? Wat? Waar?
De kinderen kijken welke figuren uit
het bijbelverhaal ze waar moeten
plaatsen op de tekening.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	beide werkbladen op stevig papier
En verder:
- 	viltstiften of kleurpotloden
- 	scharen
- 	lijm

En verder:
- 	scharen

Tip

Wil je deze knutsel met
kleuters doen? Wijs hun aan
waar de figuurtjes moeten
worden geplakt, en gebruik
eventueel prikpennen en
priklappen in plaats van
scharen.

Aan de slag:
-D
 e kinderen kleuren de figuren op het werkblad.
-Z
 e knippen de figuren uit.
-Z
 e plakken de figuur bij de bijbehorende uitspraak.
-D
 e kinderen kleuren de tekening verder in.

Aan de slag:
- De kinderen knippen alle zinnen uit.
- De kinderen zetten het verhaal in de juiste volgorde.
- Als ze de puzzel in de juiste volgorde hebben gelegd,
lezen ze van boven naar beneden hoe het komt dat
David geen verkeerde dingen doet door de tussenkomst
van Abigaïl.
Oplossing:
Je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde vandaag
wraak nemen en mensen doden, maar jij hebt me
tegengehouden.
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Wat heb je nodig?
* Een lege weckpot * een waxinelichtje * azijn
* 1,5 pakje bakpoeder * een gasaansteker
1

2

3

4

Strooi het bakpoeder in de weckpot.

Zet het waxinelichtje in de pot.

Steek het waxinelichtje aan.

Laat voorzichtig wat azijn langs
de rand van de weckpot lopen.

8-12 jaar
Niet doen!
David luistert naar Abigaïl als ze tegen
hem zegt dat hij geen wraak mag
nemen en onschuldige mensen mag doden. Veel later
schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen wat Abigaïl
al tegen David zei.
De kinderen puzzelen wat Paulus heeft geschreven.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
Aan de slag:
- De kinderen maken de puzzel.
Oplossing:
Beste vrienden, neem geen wraak op anderen.

Wat
gebeurt
er?

Tip

Paulus vertelt in
Romeinen 19 na vers 12
waarom je geen wraak
moet nemen, en wat je
wél moet doen. Lees
dit gedeelte met
elkaar.

8-12 jaar
Wijze woorden
David zegt tegen Abigaïl: ‘Ik dank jou, want
je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde
vandaag wraak nemen en mensen doden,
maar jij hebt me tegengehouden.’
De kinderen zien deze tekst met een proefje.
Wat heb je nodig?
-	een lege weckpot of vuurvaste vaas
-	een waxinelichtje
-	azijn
-	1,5 pakje bakpoeder
-	een gasaansteker
Aan de slag:
- Strooi het bakpoeder in de weckpot.
- Het bakpoeder staat voor het eten dat Nabal

niet wil delen.
- Zet het waxinelichtje in de pot.
- Het waxinelichtje staat voor David.
- Steek het waxinelichtje aan.
- David ontsteekt in woede.
- Laat voorzichtig wat azijn langs de rand in de
weckpot lopen.
- Abigaïl spreekt wijze woorden tegen David.
- Wat gebeurt er?
- De woorden van Abigaïl sijpelen door. Ze
hebben effect: Davids woede bekoelt, hij
verandert van gedachten.
Uitleg:
Als bakpoeder en azijn worden vermengd,
gaat het schuimen. Er ontstaat koolstofdioxide.
Dit verdringt de zuurstof in de weckpot.
Hierdoor gaat het waxinelichtje uit.
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14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen.
Dat is een wens die vaak aan het einde van
de kerkdienst wordt uitgesproken. En die
zegenwens zeggen wij nu ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’
Numeri 6:24-25
COLOFON
Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut
Illustratie + werkbladen 6-8 jaar: NBG/Paul Oole
Werkbladen 4-6 jaar: NBG/Linda Bikker
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Frisista
DTP: Villa Grafica
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Nabal, wilt u ons
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Waarom zou ik
David eten geven?
Dat ga ik écht niet doen!

Ik heb eten voor David
en de soldaten bij me.
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Toen zei David tegen
Abigaïl: ‘Ik dank jou,
want je hebt wijze
woorden gesproken. Ik
wilde vandaag wraak
nemen en mensen
doden, maar jij hebt
me tegengehouden.’

NABAL
Nabal is gemeen en slecht. Maar Nabal is ook
een heel rijke man én een belangrijke man
in zijn familie! Nabal komt uit de familie van
Kaleb. Kaleb was één van de twaalf spionnen
die het land Kanaän gingen bekijken. Later
krijgt Kaleb een eigen gebied in het land
Kanaän: de stad Hebron en het gebied dat
daarbij hoort ( je leest het in Jozua 14:13-15).
Nadat Nabal is overleden, trouwt David met
Nabals vrouw Abigaïl. Zo wordt David een
belangrijke persoon voor de familie van
Kaleb. Later wordt David zelfs koning in
Hebron, de stad van Kaleb!

DE VROUWEN VAN DAVID
David had meerdere vrouwen. In de tijd van de Bijbel was
dat een teken van rijkdom en macht. Een huwelijk had dus
lang niet altijd met liefde te maken! Davids eerste vrouw is
Michal, een dochter van Saul. In het verhaal van vandaag
trouwt David met Abigaïl. Zij is zijn derde vrouw. Abigaïl is
niet alleen mooi, maar ook wijs. Ze durft te zeggen dat ze
het niet met David eens is (lees maar in 1 Samuel 25:14-35).
Een andere bekende vrouw van David is Batseba. Zij is de
moeder van Salomo, de opvolger van David.

1 Samuel 25:32-33

Wat heb je nodig?
* Een lege weckpot * een waxinelichtje * azijn
* 1,5 pakje bakpoeder * een gasaansteker

WIJZE WOORDEN

1

2

Strooi het bakpoeder in de weckpot.

Zet het waxinelichtje in de pot.

3

4

Steek het waxinelichtje aan.

Laat voorzichtig wat azijn langs
de rand van de weckpot lopen.

David zegt tegen
Abigaïl: ‘Ik dank jou,
want je hebt wijze
woorden gesproken. Ik
wilde vandaag wraak
nemen en mensen
doden, maar jij hebt me
tegengehouden.’
Met een proefje zie je
deze tekst.

Wat
gebeurt
er?

Uitleg: Het bakpoeder staat voor het eten dat Nabal niet wil delen. Het waxinelichtje staat voor David. David ontsteekt in woede. Abigaïl spreekt wijze woorden (azijn) tegen David. De
woorden van Abigaïl sijpelen door. Ze hebben effect: Davids woede bekoelt, hij verandert van gedachten.

1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl
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VANDAAG

DAVID WIL NABAL EN IEDEREEN DIE BIJ HEM HOORT, DODEN.
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WIJZE

MENSEN

ABIGAÏL ZIET DAVID EN STAPT VAN HAAR EZEL AF.

DAVID IS IN DE BUURT VAN NABAL EN STUURT SOLDATEN
NAAR HEM.

JE

NEMEN

TEGENGEHOUDEN.

IK

IN MAON WOONT EEN RIJKE MAN. HIJ HEET NABAL.

ZE VERZAMELT ETEN EN LEGT DIE OP EEN PAAR EZELS.

DAVID TROUWT MET ABIGAÏL.

DE SOLDATEN VERTELLEN TEGEN DAVID WAT NABAL HEEFT
GEZEGD.

WRAAK

GESPROKEN.

NABAL ZEGT TEGEN DE SOLDATEN: WAT DENKT DAVID WEL!
WAAROM ZOU IK MIJN BROOD, WATER EN VLEES AAN JULLIE
GEVEN?
ABIGAÏL HOORT WAT DAVID WIL GAAN DOEN.

WILDE

EN

ABIGAÏL GAAT MET HAAR KNECHTEN OP DE EZELS NAAR
DAVID.

DAVID ZEGT TEGEN VIERHONDERD SOLDATEN DAT ZE HUN
ZWAARD MOETEN PAKKEN EN MEE MOETEN GAAN.

HEBT

NABAL IS BIJ DE STAD KARMEL. ZIJN SCHAPEN WORDEN
GESCHOREN.

MAAR

WOORDEN

DE SOLDATEN VAN DAVID VRAGEN AAN NABAL OM HEN
GOED TE BEHANDELEN EN ETEN TE GEVEN.

ZE VERTELT OOK DAT DAVID GEEN VERKEERDE DINGEN MAG
DOEN.

HEBT

ME

DODEN

JIJ

EN DAVID DANKT ABIGAÏL VOOR HAAR WIJZE WOORDEN.

DAVID NEEMT DE GESCHENKEN VAN ABIGAÏL AAN.

ABIGAÏL VERTELT TEGEN DAVID DAT ZE GESCHENKEN BIJ
ZICH HEEFT.

DAVID DANKT GOD DAT HIJ ABIGAÏL NAAR HEM HEEFT
GESTUURD.

Lukt het jou om het verhaal van David en Abigaïl goed weer te geven?

DAVID EN ABIGAÏIL

David en Abigaïl
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David en Abigaïl

NIET DOEN!
David luistert naar Abigaïl als ze tegen hem zegt dat hij geen
wraak mag nemen en onschuldige mensen mag doden. Veel
later schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen wat Abigaïl al
tegen David zei. Kun jij ontdekken wat Paulus heeft geschreven?

Kies steeds de letter uit het rijtje die het meest
vooraan in het alfabet voorkomt. Schrijf deze
letter in het vakje. Als je alles goed hebt
ingevuld, lees je de zin uit de brief van Paulus.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CDBJF
EPQON
ZTSXW
UYTWV
QILGE
WVZYX
URSZT
KRLIM
MFJPE
UORQN
DHEOG
VXFEI

RNTUQ
NPOZT
GKTSVE
IHESF
NMZTW
GROLJ
KYJEV
SWKGE
NTPRV
WXYZ
TRUSX
ACEBR

IOUAE
TNPSK
UZOQW
SPWVR
TFAGD
VOPSN
EIKDJ
ZEHRL
VWRTS
KIJTE
RTSNO

OPLOSSING:

,

.
Romeinen 19:12

1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl
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