
 

 
 
 

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. 
 
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.  



Verhaal 4-8 jaar: 
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 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!   



Verhaal 8-12 jaar: 
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.  
David was 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 herders bezig zijn de 
schapen te scheren. Die herders zijn steeds bij mij en mijn soldaten in 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 soldaten net zo goed te behandelen. Geef mij 
en mijn soldaten op deze feestdag al het eten dat u kunt missen.’  
Toen Davids soldaten bij Nabal kwamen, vertelden ze hem alles wat David gezegd had. Daarna 
wachtten ze op Nabals antwoord.  
 
Nabal wil niets aan David geven  
Maar Nabal zei tegen de soldaten van David: ‘Wat denkt die David eigenlijk? Denkt die zoon van Isaï 
dat 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 herders. En dat geef ik niet zomaar weg!’  
Toen gingen de soldaten van David terug. Ze vertelden alles aan David. En David zei: ‘Pak je zwaard!’ 
Iedereen pakte zijn zwaard, ook David zelf. Daarna gingen er vierhonderd soldaten met David mee. 
Tweehonderd andere soldaten bleven 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.  
 
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 met zijn soldaten van 
de andere kant. Omdat ze in de bergen waren, zagen ze elkaar eerst niet. Maar plotseling zag David 
Abigaïl aankomen.  
David had 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 David zag, stapte ze zo snel mogelijk van haar ezel af. Ze knielde voor David en 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 koning 
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 David tegen 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 David de 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. 
 
 
Om over te praten 
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?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



  



 

  



  



 


