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David en Abigaïl

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

Strooi het bakpoeder in de weckpot.

1

Zet het waxinelichtje in de pot.

2

Steek het waxinelichtje aan.

3
Laat voorzichtig wat azijn langs

de rand van de weckpot lopen.

4

Wat heb je nodig?
* Een lege weckpot  * een waxinelichtje  * azijn

* 1,5 pakje bakpoeder  * een gasaansteker 

Wat
gebeurt

er?

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.’ 

Met een proefje zie je 

deze tekst.

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.

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!

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.’

1 Samuel 25:32-33

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. 


