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1.  INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis niet 

doorgaan, kun je thuis met Bijbel Basics aan de slag. 

We hopen dat je thuis samen een goede kinder- of 

gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie 

onderdelen:

-   leeswijzer

-   de bouwstenen van de zondag

-   werkbladen

In deze ‘leeswijzer’ vind je een korte uitleg bij het 

gebruik van Bijbel Basics @home. En je vindt een lijst met 

benodigdheden voor de verwerkingen.

Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij de 

bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar de focus op 

ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). Deze inhoudelijke 

inleiding kun je lezen als je het leuk vindt, maar als je 

weinig tijd hebt, kun je ook gewoon aan de slag gaan met 

de verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden. 

De onderdelen ‘de bouwstenen van de 

zondag’ en de ‘werkbladen’ vind je samen 

in één bestand. 

‘De bouwstenen van de zondag’ bevat opdrachten 

en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, 

gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle

onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal 

onderdelen kiezen. 

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden 

met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn 

meestal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar of voor 

kinderen van 8-12 jaar. Bij elk onderdeel vind je een 

leeftijdsaanduiding. 

Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) 

geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere 

kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan in 

het document. Die kun je printen en gebruiken bij de 

opdrachten.
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2. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

-   voor iedereen een dropjojo

Om te doen: Een wijs verhaal

-  het bijbelverhaal

-  playmobilpoppetjes (of 

legopoppetjes)

Om te doen: Ezeltje-dek-je

Per kind:

-  het werkblad met de kleurplaat

-  het werkblad met het eten

En verder:

-  kleurpotloden

-  scharen of prikpennen en 

priklappen

Om te doen: Wie? Wat? Waar?

Per kind:

-  beide werkbladen op stevig 

papier

En verder:

-  viltstiften of kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  (plaatjes van) brood, wijn, vlees, 

graan, rozijnenkoeken en 

vijgenkoeken

Bijbeltekst

-   een bijbel 

Om te doen: David en Abigaïl

Per kind:

-   het werkblad

En verder: 

-   scharen

Om te doen: Niet doen!

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

Om te doen: Wijze woorden

-  een lege weckpot of vuurvaste 

vaas

-  een waxinelichtje

-  azijn

-  1,5 pakje bakpoeder

-  een gasaansteker
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3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de laatste zondag van een 

blok met vier verhalen over het leven van 

David. 

Op deze zondag staat 1 Samuel 25:2-13 en 

25:18-35 centraal: David luistert naar Abigaïl, 

de vrouw van Nabal.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op David die de wijsheid van Abigaïl 

weet te waarderen. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op David die naar Abigaïl luistert en 

daardoor geen dingen doet waar hij later 

spijt van zou krijgen.

4.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

David is gevlucht voor koning Saul (zie Bijbel Basics zondag 136). 

Maar Saul zet een achtervolging in. David verschuilt zich op verschillende 

plekken. Steeds meer mensen sluiten zich in deze periode bij David aan 

– hij is als een Robin Hood met zijn vogelvrije vrienden. 

In die tijd sterft de profeet Samuel. De Israëlieten rouwen over zijn 

dood. Intussen verblijft David met zijn groep van zeshonderd mannen 

in de woestijn van Paran (1 Samuel 25:1). Daarna begint het verhaal van 

vandaag.

Het verhaal over David, Nabal en Abigaïl is een onderbreking in de 

verhalen over de strijd tussen David en Saul. Omdat David op de vlucht is 

voor Saul, hebben hij en zijn mannen geen vast inkomen. Ze beschermen 

de herders van de rijke Nabal. In het voorjaar is het tijd om de schapen te 

scheren en Nabal gaat vanuit zijn woonplaats Maon naar de herders – bij 

de stad Karmel – om erbij te zijn als zijn schapen geschoren worden. 

Het scheren van de schapen werd gevierd met een feestdag. David maakt 

van deze feestelijkheid gebruik om Nabal om eten te vragen. David stuurt 

zelfs tien soldaten naar Nabal toe om al het eten weer mee te kunnen 

nemen. Hij laat Nabal vriendelijk groeten: ‘Ik hoop dat het goed gaat met 

u…’ en hij laat ook vertellen dat zijn soldaten goed voor Nabals herders 

hebben gezorgd. Nabals herders kunnen dat ook bevestigen. Kortom: 

David rekent op Nabals welwillendheid (en eten natuurlijk).
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6. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Samuel 25:32-33.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het 

werkblad de tekst van 1 Samuel 25:32-33.

5.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal begint met een korte beschrijving 

van Nabal en zijn vrouw. Nabal is heel rijk, maar 

hij is ook gemeen en slecht. Zijn vrouw Abigaïl 

daarentegen is juist wijs en mooi. 

Nabal is niet van plan David en zijn mannen eten 

te geven. Hij laat merken dat hij David helemaal 

niet belangrijk vindt. Waarschijnlijk weet Nabal van 

de breuk tussen David en Saul, want hij wil deze 

‘knecht die weggelopen is bij zijn meester’  

(1 Samuel 25:10) niet helpen.

David is woest en wil deze reactie van Nabal 

vergelden. ‘Pak je zwaard!’ zegt hij tegen zijn 

mannen (1 Samuel 25:13). 

Ondertussen vertelt één van Nabals herders aan 

Abigaïl wat er is gebeurd. Ze grijpt meteen in: zo 

snel mogelijk stuurt ze eten – datgene wat David 

van Nabal had gevraagd – naar David en zijn 

soldaten. 

Abigaïl laat David zien dat zij hem wel belangrijk 

vindt. Ze knielt en buigt diep (vers 23-25), ze 

neemt de schuld zelfs op zich en vraagt David 

naar haar te luisteren (vers 24-25). Ze zegt ook dat 

David niet naar Nabal moet luisteren. ‘Hij is een 

waardeloze man zonder verstand.’ De naam Nabal 

betekent ook: dwaas. 

Daarna spreekt Abigaïl profetische 

woorden over Davids koningschap. 

Deze woorden lijken op de profetie 

van de profeet Natan in 2 Samuel 

7:8-17, zie ook Bijbel Basics zondag 

114. Abigaïl voorkomt hiermee dat David een 

moord pleegt. Ze zegt ook verschillende keren 

dat God David koning zal maken, maar dat hij dan 

niets verkeerds mag doen en geen wraak mag 

nemen (vers 26-30).

Abigaïls optreden is een schot in de roos. David 

komt door haar woorden tot inkeer. Hij erkent 

dat het niet goed is om wraak te willen nemen en 

dankt God voor Abigaïls tussenkomst (vers 32-34). 

De rest van het verhaal is snel verteld. Nabal 

sterft. Daarna vraagt David Abigaïl ten huwelijk. 

Dit huwelijk is voor David ook een belangrijke 

politieke stap. Nabal was namelijk een belangrijke 

persoon uit de stam van Kaleb. Hierdoor krijgt 

David de macht in Hebron, de stad die Jozua 

aan Kaleb had gegeven (Jozua 14:13-15). Later zal 

David daar koning worden (2 Samuel 2:1-4).


