
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
 
Vrouwen in de Bijbel. Vaak denken we bij dit 
onderwerp aan een aantal vrouwen die bekend zijn 
voor ons. In deze serie van Kompas staan we stil bij 
vrouwen die wat minder bekend zijn. Vrouwen die 
soms maar een kleine rol hebben in een geschiedenis, 
maar van grote betekenis zijn. De Heere heeft ons en 
de kinderen met de levens van al deze vrouwen iets 
te zeggen. 
 
Laten we met elkaar bidden of de Heere de lessen die 
wij uit de levens van deze vrouwen kunnen halen wil 
zegenen in ons leven. Zodat wij uiteindelijk uitkomen 
bij Hem die ons Zijn Zoon gaf om te lijden en sterven 
voor onze zonden.  
 
Ik wens je zegen toe bij de voorbereiding van de 
schetsen over Abigaïl en de Kananese vrouw. 
 
Namens de redactie, 
 
Joline van den Ende  
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Abigaïl 
 
Thema: Vrouwen in de Bijbel 

 
 
Toelichting op het thema 

Dit jaar behandelen we in de Kompasschetsen het thema ‘Vrouwen in de Bijbel’. Er zijn veel vrouwen die in de 
Bijbel een bijzondere plaats innemen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Deze schets gaat over 
Abigaïl. Zij was de vrouw van Nabal en voorkwam dat David uit gekrenkte trots een bloedbad zou aanrichten. 
Zij zette wijsheid tegenover dwaasheid, zachtmoedigheid tegenover bitterheid. Na de dood van haar man 
Nabal trouwt zij met David. 
 

Doel van de vertelling 

Met deze vertelling willen we de kinderen laten nadenken over het navolgen van de Heere Jezus in het omgaan 
met elkaar. We willen hen leren dat het belangrijk is om zachtmoedig te reageren, want je kunt er veel ruzie en 
verdriet mee voorkomen. Maar het is ook moeilijk want het zit niet echt in onze aard.  We hebben elke dag 
weer genade nodig om dit te kunnen. 
 

Introductie van het thema voor de kinderen 

Neem een nieuwsbericht o.i.d. mee over een uit de hand gelopen conflict. Of vraag aan de kinderen te 
vertellen over een conflict dat ze hebben gezien of meegemaakt. Wat was de aanleiding? Hoe had voorkomen 
kunnen worden dat het zo uit de hand liep? In de meeste gevallen had een flinke ruzie eerder gestopt kunnen 
worden als één van de partijen de minste had durven of willen zijn. Omdat we allemaal zo graag ons gelijk 
willen halen, is het heel moeilijk om de minste te zijn. 

 

Laat Spreuken 15:1 opzoeken in de Bijbel met uitleg, of geef dit op een blaadje. Vraag de kinderen wat ze 
denken dat de tekst betekent. Kunnen ze een voorbeeld geven uit de Bijbel of uit hun eigen ervaring? 
 

 

Zingen en lezen 

 
 
Zingen 

▪ Psalm 56: 1 en 6 

▪ Psalm 19: 4 

▪ Psalm 51: 3 

▪ Psalm 78: 1 

▪ Psalm 119: 73 
 

Lezen 

1 Samuel 25: 1-17 (of 14 tot 32) 

 

Kerntekst 

Spreuken 15:1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een smartend woord doet de toorn oprijzen. 
Romeinen 12: 21 Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. 

 

 

Vertelling 
"Mevrouw! Help! Er gaat iets heel ergs gebeuren!” Verschrikt kijk Abigaïl op van haar werk. Er komt een jongen 
het erf van de grote boerderij opgerend. Hij zwaait wild met zijn armen en als hij dichterbij komt, ziet ze de 
angst in zijn ogen. Hijgend staat hij voor haar stil. "Wat is er aan de hand?” vraagt Abigaïl dringend. "David 



komt eraan, met zijn soldaten! En hij wil alle mannen hier van het bedrijf doden!” "Maar waarom dan? Wat is 
er gebeurd? Probeer even rustig te vertellen wat er precies aan de hand is...!”  
Wat is er gebeurd? In Israël is koning Saul de baas. Maar hij is niet gehoorzaam aan God. Daarom heeft de 
profeet Samuel hem verteld dat iemand anders koning zal worden. En in het geheim heeft Samuel David 
gezalfd. Daar is Saul toch achter gekomen. Hij weet dat David door de Heere aangewezen is als nieuwe koning. 
Dat wil hij proberen te voorkomen. Daarom jaagt Saul op David. Steeds vlucht David ergens anders heen. Maar 
als Saul weet waar hij is, zoekt hij hem met zijn soldaten op om hem te doden. Zo moet David van de ene plaats 
naar de andere plaats vluchten.  
David is niet alleen. Er zijn al zeshonderd mannen naar hem toegegaan. Sommigen zijn ook op de vlucht voor 
Saul. Anderen willen David helpen omdat ze geloven dat hij door de Heere is aangewezen als nieuwe koning. Al 
die mannen moeten wel elke dag eten krijgen. En dat is best wel eens moeilijk in de woestijn en in de bergen. 
Toch wil David geen eten roven voor zijn mannen. Dat zou gemakkelijk kunnen. Ze komen vaak de herders van 
Nabal tegen. Nabal is een rijke veeboer, met heel veel schapen. Maar David steelt nooit schapen van de 
herders van Nabal. Nee, hij verjaagt zelfs wilde dieren en rovers voor hen. Eigenlijk helpt hij Nabal dus.  
Nu heeft hij gehoord dat Nabal zijn schapen aan het scheren is. Als dat klaar is, zal er een groot feest gevierd 
worden. Een feest waar eten en drinken in overvloed zal zijn. En daarom heeft David een paar van zijn mannen 
gestuurd om te vragen of er van het feestmaal ook wat aan David en zijn mannen gegeven kan worden. Als 
beloning voor de hulp. Maar als de mannen bij Nabal komen, is hij helemaal niet dankbaar of vriendelijk. "Wat 
heb ik met David te maken? Waarom zou ik hem een geschenk geven? Denk je dat ik alle mannen die 
weggelopen zijn van hun baas te eten kan geven? Ik denk er niet aan!” En zo stuurt hij Davids knechten weg. 
Nabal is te gierig om David en zijn mannen iets te geven voor wat zij hebben gedaan. Eigenlijk wil Nabal hier 
mee zeggen: ik geloof niet dat jij door de Heere tot koning gezalfd bent...! Het is een grote belediging voor 
David. 
Als de mannen bij David terugkomen, vertellen ze wat Nabal heeft gezegd. Oei, wat wordt David dan boos...! 
Wat...?! Wil die gierige Nabal helemaal niets geven, terwijl hij en zijn mannen altijd zijn herders hebben 
geholpen? Nooit hebben ze een schaap gestolen, terwijl ze best wel honger hadden? "Pak jullie zwaarden, we 
zullen Nabal een lesje leren! En ik zal ervoor zorgen dat er van Nabals huis geen man in leven zal blijven!” zegt 
hij grimmig. En zo gaat David met vierhonderd mannen op weg naar de boerderij van Nabal.  
 
Maar één van de knechten van Nabal is zo snel als hij kan naar huis gegaan. Daar is Abigaïl, de vrouw van 
Nabal. Zij moet weten wat er gebeurd is. Abigaïl is heel anders dan haar man. Hij is ruw en denkt vaak niet goed 
na bij wat hij doet. Zij is juist heel vriendelijk en verstandig. Misschien kan zij iets doen.  
Abigaïl heeft het hele verhaal gehoord. Vreselijk is het! Vol afschuw slaat ze haar hand voor haar mond. David 
komt eraan, om alle mannen te doden! Wat kan ze doen? Even staat ze heel stil na te denken, maar dan komt 
ze in beweging. Er moet iets gebeuren. Nu! Snel geeft ze bevelen. “Pak broodkoeken, zakken wijn, 
klaargemaakte schapen, geroosterd koren, rozijnenkoeken en vijgenkoeken. En zet ook een paar ezels klaar 
waar we alles op kunnen laden. Opschieten allemaal, David komt eraan!” 
Snel gaat iedereen aan de slag. Gelukkig staat er al heel veel eten klaar voor het feest. Alles wat Abigaïl heeft 
gezegd, wordt in manden verzameld. De grote manden worden op de ezels vastgemaakt.  
Als alles klaar is, stapt Abigaïl ook op een ezel. Ze geeft de knechten die meegaan het sein dat ze kunnen 
vertrekken. Daar gaan ze. Nabal weet van niets. Ze heeft haar man niets verteld of gevraagd over wat ze gaat 
doen. Ze weet wel, dat haar man het toch niet goed zal vinden. Maar zelf weet ze dat het goed is wat ze doet. 
Zij gelooft wel dat de Heere met David is. Dat Hij hem koning zal maken. Ze heeft al zoveel gehoord over hoe de 
Heere David helpt. Nee, haar man had echt niet zo'n antwoord aan David mogen geven. En het was ook 
ondankbaar en een belediging voor David. 
Het hart van Abigaïl bonkt. Dat merkt ze nu pas. Ze is zo druk geweest met alles klaar te maken. Maar nu ze op 
haar ezel zit, voelt ze de spanning pas echt goed. David en zijn mannen komen eraan. Ze zijn zo boos... Kan zij 
ze wel tegenhouden? Zij heeft geen soldaten bij zich, alleen een paar knechten. Zij kan niet vechten. Zal David 
naar haar willen luisteren? Wat zal ze tegen hem zeggen...? 
Als het pad een bocht maakt, komen ze in een smalle kloof tussen twee bergwanden. En daar zijn opeens David 
en zijn mannen. Plotseling staan ze tegenover elkaar... Snel laat Abigaïl zich van haar ezel afglijden. Ze doet een 
paar stappen naar voren, in de richting van David. Dan laat ze zich voorover, op haar knieën vallen. Heel diep 
buigt ze voor David. Snel begint ze te praten: “Och mijn heer, straf mij maar in plaats van de mannen die u van 
plan bent te doden en luister toch alstublieft naar de woorden die uw dienstmaagd tegen u zegt.” Zie je dat 
Abigaïl heel anders is dan haar man. Hij deed boos en minachtend, zij is juist nederig en beleefd. "Vergeet 
alstublieft wat mijn man allemaal heeft gezegd. Zijn naam betekent dwaas en zo is hij ook. Ik heb uw knechten 
die u had gestuurd niet gezien, anders had ik hen wel een geschenk voor u meegegeven. Maar kijk, hier heb ik 



een geschenk voor u en uw mannen. Ik weet dat de Heere voor u zal zorgen. Hij zal u de overwinning op al uw 
vijanden geven. Hij is het ook die u nu tegengehouden heeft. Als u nu doorgaat, zult u heel veel onschuldig 
bloed vergieten. Daar zult u later altijd spijt van hebben. Maar de Heere zorgt voor u en zorgt ervoor dat u deze 
vergissing niet zult maken.” 
Als Abigaïl uitgesproken is, kijkt ze eindelijk op naar David. Ze ziet zijn gezicht. Hij kijkt vriendelijk op haar neer. 
Alle boosheid is verdwenen. "Gezegend is de Heere Die u naar mij toegestuurd heeft,” zegt hij, “en gezegend 
bent u die mij tegengehouden hebt om onschuldige mensen te doden. Als u niet gekomen was, had ik niemand 
die bij Nabal hoort, in leven gelaten...” Ook bedankt David voor het geschenk dat Abigaïl meegebracht heeft. 
“Ga in vrede, ik zal mijn plan niet uitvoeren, omdat u mij tegemoetgekomen bent.” 
Opgelucht rijdt Abigaïl weer terug naar huis. Maar nu moet ze nog aan Nabal vertellen wat ze heeft gedaan. 
Hoe zal hij reageren? 
Als ze thuiskomt, hoort ze dat het schaapscheerdersfeest al in volle gang is. Abigaïl gaat op zoek naar Nabal. Als 
ze hem vindt, ziet ze dat hij al flink dronken is van de wijn. Ze draait zich om en loopt weg van het feest. Nee, 
nu zal ze maar niets zeggen. Als Nabal zo dronken is, valt er helemaal niet met hem te praten. 
De volgende morgen, als Nabal zijn roes heeft uitgeslapen, vertelt Abigaïl wat er de vorige dag gebeurd is. Dat 
David gekomen is om hem, Nabal en alle mannen te doden. Maar ook dat zij, Abigaïl hem tegengehouden en 
een geschenk gebracht heeft. Nabal schrikt geweldig. Hij schrikt zo erg, dat hij neervalt en zich niet meer kan 
bewegen. Abigaïl roept een paar knechten en samen leggen ze Nabal op zijn bed. Na tien dagen sterft hij. De 
Heere heeft Zelf de vijand van zijn kind David gestraft. 
Wat is Abigaïl nederig en zachtmoedig. Ze wist dat haar man een dwaas was. Ze volgt hiermee het voorbeeld 
van de Heere Jezus, die ook zo zachtmoedig was. Hij schold niet terug toen Hij gescholden werd, Hij deed Zijn 
kwaaddoeners geen kwaad. Het is ook een voorbeeld voor ons. Hij wilde zelfs aan het kruis sterven voor 
zondaren, die toch eigenlijk vijanden van Hem zijn.  
De Heere vraagt van ons ook zo met anderen om te gaan. Hij vraagt van ons dat we onze vijanden liefhebben. 
Dat kan alleen als we Hem bidden om een zachtmoedig en nederig hart.  
Het is maanden later. Abigaïl is aan het werk op de boerderij. Nabal is er niet meer. Abigaïl moet nu voor alles 
zorgen. Haar knechten helpen haar daarbij.  
Er komt een groepje mannen het erf op. Ze kijken zoekend rond. "Wij zijn op zoek naar Abigaïl, de vrouw van 
Nabal,” hoort ze de mannen zeggen. "We hebben een boodschap voor haar van onze heer David.” Snel loopt ze 
naar hen toe. "Hier ben ik.” "David heeft ons gestuurd met de vraag of u zijn vrouw wilt worden, nu uw man 
Nabal is gestorven,” zeggen ze tegen haar. Abigaïl maakt een diepe buiging voor de knechten van David. "Zeg 
maar tegen mijn heer dat ik graag zijn dienstmaagd wil zijn.” Abigail is niet trots of hoogmoedig, maar heel 
bescheiden en nederig. Ze noemt zichzelf een dienstmeisje terwijl David met haar wil trouwen. 
En zo gaat Abigaïl met de mannen van David mee en wordt ze zijn vrouw. Voorlopig moet ze nog met David 
rondzwerven. Maar Abigaïl gelooft dat de Heere er Zelf voor zal zorgen dat David koning wordt. Zijn beloften 
zijn altijd waar. 
 

Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte voor leidinggevenden

 

▪ Nabal en Abigaïl  
De naam van Nabal betekent dwaas. Het kan zijn dat zijn ouders hem bij zijn geboorte deze naam 

gegeven hebben, het kan ook zijn dat hij deze naam later gekregen heeft. 

Abigaïl betekent: vreugde van mijn vader. 

Uit de geschiedenis valt op de maken dat Nabal en Abigaïl geen gelukkig huwelijk hebben gehad. 

Daarvoor zijn ze te verschillend. Wellicht is hun huwelijk gearrangeerd, zoals dat in die tijd gebruikelijk 

was.  

 

Nabal is een dwaas. 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. Nadat Nabal is overleden, trouwt David met Nabals vrouw Abigaïl. Zo krijgt David alles 

wat van Nabal was en wordt een belangrijke persoon voor de familie van Kaleb. Later wordt David 

zelfs koning in Hebron, de stad van Kaleb. 



▪ Maon 
Een plaats gelegen in het centrale bergland van de stam van Juda. De woestijn die daarbij gelegen is 

heeft dezelfde naam gekregen. David heeft zich in daar verborgen toen hij vluchtte voor Saul. Het was 

een bosachtige plaats, waar vele spelonken in waren. Dit was de geboorteplaats van Nabal, de man 

van Abigaïl. 

Als er gesproken wordt over een woestijn, betekent dat niet altijd een woeste en eenzame streek. 

Vaak wordt land dat niet bebouwd is, maar uit natuurlijke weiden bestaat, bedoeld. 

▪ Karmel 
Deze berg met de stad en omgeving is een andere dan de Karmel, gelegen in den stam van Issaschar, 

die beroemd is vanwege den profeet Elia. De Karmel uit deze geschiedenis is gelegen in de stam van 

Juda, in de woestijn van Maon. 

▪  
Plaatsen die David aandeed op de vlucht voor Saul.  

▪ Geschenk 
Het geschenk dat Abigaïl klaarmaakte voor David en zijn mannen bestond uit: 

✓ tweehonderd broden - eigenlijk koeken 

✓ twee zakken wijn - lederzakken, gemaakt uit het hele vel van een dier; elk kon verscheidene 

liters wijn bevatten 

✓ vijf klaargemaakte schapen 

✓  vijfendertig kilo geroost koren - vers, onrijp geroost koren was een lekkernij 

✓  honderd stukken rozijnen - koeken van gedroogde druiven 

✓  tweehonderd klompen vijgen - vijgen in massa gedroogd en gepakt tot grote koeken 

▪ Dat zij dit zo snel bij elkaar kon pakken, heeft te maken met het scheerdersfeest dat op handen was. 

▪ Schaapscheerdersfeest  
Voor het scheren van de schapen worden vakmensen ingehuurd. Na afloop van het scheren wordt een 

groot en vrolijk feest georganiseerd waarbij uitbundig gegeten en gedronken wordt. 



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. Saul heeft 

haar aan Palti tot vrouw gegeven. Ook is David inmiddels getrouwd met Ahinoam. Abigaïl is zijn derde vrouw. 

Zij is niet alleen mooi, maar ook wijs. In Hebron wordt hun zoon geboren: Daniel. Polygamie heeft God niet 

gewild. Het is een zonde die Hij toelaat, maar die veel verdriet en ellende veroorzaakt 

Belijdenisgeschriften  

 

Antwoorden bij werkboekje -10 

  

Goed of fout? 
David is op de vlucht voor koning Saul.     goed  (f) / fout (g) 
Hij is helemaal alleen in de woestijn.     goed (d) / fout (e) 
Hij helpt de herders van Nabal.      goed (e) / fout (s) 
Nabal geeft een groot feest omdat de oogst is binnengehaald.  goed (t) / fout (s) 
Nabal geeft aan David en zijn mannen een beloning.    goed (m) / fout (t) 
David wordt heel boos op Nabal.      goed (m) / fout (h) 
Abigaïl stuurt haar knechten naar Nabal.     goed (g) / fout (a) 
Met een groot geschenk gaat Abigaïl David tegemoet.   goed (a)/ fout (r) 
David luistert naar Abigaïl en doodt de mannen van Nabal niet  goed (l) / fout (k) 

 
Als je de letters van de goede antwoorden hier invult komt er een woord:  

f e e s t m a a l 

 
Wat er gebeurde 
David is heel boos op Nabal. Waarom? Nabal wilde David geen geschenk geven, terwijl David veel voor Nabal 
(zijn herders) had gedaan. Nabal beledigde David door hem een weggelopen knecht te noemen. 
  
Ben jij weleens boos geweest omdat iemand gemeen deed tegen jou, terwijl jij niks gedaan had? Vertel er eens 
iets over. Verschillende antwoorden mogelijk. Het is niet de bedoeling om nu ruzies en vetes uit te praten. Als 
er echt iets boven water lijkt te komen, is het goed om af te spreken hier op een later moment op terug te 
komen. 
 
Abigaïl begrijpt dat David boos is. Ze gaat hem tegemoet. Wat neemt ze voor David mee?  Ze neemt een groot 
geschenk voor David mee. Het eten dat haar man weigerde te geven. 
Wat zegt Abigaïl tegen David als ze hem ziet? Ze neemt de schuld van haar man op zich en vraag vergeving. Ze 
zegt dat ze gelooft dat de Heere David koning zal maken. Daarom mag hij geen onschuldige mensen doden. 
Daar zal hij later last van krijgen. Abigaïl vertrouwt er op dat de Heere David zal beschermen. 
Wat vindt David ervan dat Abigaïl hem tegemoetkomt en hem tegenhoudt? David is dankbaar dat Abigaïl door 
de Heere gestuurd wordt om hem tegen te houden. Hij neemt haar geschenk aan en gaat niet verder met zijn 
plan. 
Op wie lijkt Abigaïl als ze naar David toe gaat? Op de Heere Jezus. Hij nam ook de schuld van de zonde op Zich 
en zei: Straf Mij maar. 
 

Wat zou jij doen?  
Praat erover met elkaar. 

➢ Als iemand gemeen speelt bij een spel, dan… Kinderen zullen verschillend reageren. De slotsom moet 

zijn dat het niet goed is om boos of met agressie te reageren. Dat lost niets op, maar maakt het 

probleem alleen maar groter. 

➢ Als iemand een scheldwoord tegen mij zegt, dan… Je bent geneigd om lelijk terug te doen, maar dat 

lost niets op. 



➢ Als iemand rustig met me praat terwijl ik heel boos ben, dan… Rustig reageren maakt dat de boosheid 

bij een anders uitdooft. Dit is de goede manier om te reageren op boosheid bij een ander. Maar het is 

wel heel moeilijk en vraagt zelfverloochening. 

➢ Als is vals heb gespeeld en iemand zegt daar wat van, dan… Hier zal heel verschillend op gereageerd 

worden. Verliezen kan heel moeilijk zijn, valsspelen lijkt dan een oplossing. Misschien moet je even 

doorvragen om dit open op tafel te krijgen. Maar ook dat het niet echt een oplossing is, je hebt er 

waarschijnlijk geen fijn gevoel bij als je wint door valsspelen. 

➢ Als iemand mijn vriendje plaagt, dan… Natuurlijk mag je je vriendje helpen, maar niet door mee te 

doen met een ruzie of agressie te gebruiken. Als je het niet kunt oplossen met een rustige opmerking, 

kun je beter hulp van volwassenen inschakelen. 

Puzzel 

Zoek de 8 verschillen 

 
 
Werkje voor de jonge kinderen 
Knip de etenswaren die Abigaïl bij David brengt uit en plak ze in de manden op de rug van de ezel. (Zie 

werkblad). 

 

  



 

Antwoorden bij werkboekje +10 

  

Goed of fout? 
David is op de vlucht voor koning Saul.     goed  (a) / fout (g) 
Hij is helemaal alleen in de woestijn.     goed (d) / fout (l) 
Hij helpt de herders van Nabal.      goed (f) / fout (s) 
Nabal geeft een groot feest omdat de oogst is binnengehaald.  goed (t) / fout (t) 
Nabal geeft aan David en zijn mannen een beloning.    goed (m) / fout (a) 
David wordt heel boos op Nabal.      goed (e) / fout (h) 
Abigaïl stuurt haar knechten naar Nabal.     goed (g) / fout (e) 
Met een groot geschenk gaat Abigaïl David tegemoet.   goed (s) / fout (r) 
David luistert naar Abigaïl en doodt de mannen van Nabal niet  goed (m) / fout (k) 
 
Wat er gebeurde 
Waarom wil David Nabal doden? Nabal wilde David geen geschenk geven, terwijl David veel voor Nabal (zijn 
herders) had gedaan. Nabal beledigde David door hem een weggelopen knecht te noemen.  
 
Waardoor verandert David van gedachten en doodt hij Nabal niet? Omdat Abigaïl hem tegemoet komt en hem 
een geschenk brengt. Ook wijst ze hem erop dat de Heere David koning zal maken en zijn vijanden zal straffen. 
Ben jij weleens iets van plan geweest maar veranderde je van gedachten toen iemand er met je over ging 
praten? Hoe ging dat? Verschillende antwoorden mogelijk. 
 
Wie in de Bijbel is het grote voorbeeld van geduld en zachtmoedigheid? Leg dat eens uit met voorbeelden. Het 
grote Voorbeeld is natuurlijk de Heere Jezus. Hij schold nooit terug als Hij uitgescholden werden. Hij gebruikte 
Zijn macht niet om Zijn vijanden met gelijke munt terug te betalen of erger. Het meest kwam dit naar voren 
aan het einde van Zijn leven, in Zijn lijden en sterven. Ook in Zijn grenzeloze zondaarsliefde is Hij een groot 
voorbeeld van het liefhebben van je vijanden. 
 
Wat zou jij doen?  
Praat erover met elkaar. 

➢ Als iemand gemeen speelt bij een spel, dan… Kinderen zullen verschillend reageren. De slotsom moet 

zijn dat het niet goed is om boos of met agressie te reageren. Dat lost niets op, maar maakt het 

probleem alleen maar groter. 

➢ Als iemand een scheldwoord tegen mij zegt, dan… Je bent geneigd om lelijk terug te doen, maar dat 

lost niets op. 

➢ Als iemand rustig met me praat terwijl ik heel boos ben, dan… Rustig reageren maakt dat de boosheid 

bij een anders uitdooft. Dit is de goede manier om te reageren op boosheid bij een ander. Maar het is 

wel heel moeilijk en vraagt zelfverloochening. 

➢ Als je vals hebt gespeeld en iemand zegt daar wat van, dan… Hier zal heel verschillend op gereageerd 

worden. Verliezen kan heel moeilijk zijn, valsspelen lijkt dan een oplossing. Misschien moet je even 

doorvragen om dit open op tafel te krijgen. Maar ook dat het niet echt een oplossing is, je hebt er 

waarschijnlijk geen fijn gevoel bij als je wint door valsspelen. 

➢ Als iemand mijn vriendje plaagt, dan… Natuurlijk mag je je vriendje helpen, maar niet door mee te 

doen met een ruzie of agressie te gebruiken. Als je het niet kunt oplossen met een rustige opmerking, 

kun je beter hulp van volwassenen inschakelen. 

Spreekwoord  
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.’ 
Dit is een bekend spreekwoord. Kun jij uitleggen wat het betekent? Als jij niet wilt dat een ander iets bij jou 
doet, moet jij dit zelf ook niet bij iemand doen. 
Zoek Mattheus 7: 12 eens op in je Bijbel. Wat hier staat lijkt erg op het spreekwoord. Wat is het verschil? De 
Heere Jezus draait het eigenlijk om en gaat daardoor een stapje verder. Hij zegt: zoals jij wilt dat anderen zich 
tegenover jou gedragen, doe jij zo ook tegenover anderen. 



Puzzel 
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 een brief van Paulus. 

TOPS EGLF  O V E R W I N  H E T 

XVZW GKSD             

GKEM PORZ  K W A D E  D O O R  

RZUS QSOP             

ZWYX RWTS  H E T  G O E D E   

MJLI IHJP             
PONS FEKH             
JHLP UZTW             
FGEH HKNG             
TZUW ORNP             
NMLK FKUE             
YWZX EDFL             
GRAB HGEM             
EDFN              

 
 

De Kananese vrouw 
 
Thema: Vrouwen in de Bijbel 

 
 

Toelichting op het thema 
Dit jaar gaan de vertellingen over ‘vrouwen in de Bijbel. In deze schets gaat het over de Kananese vrouw, die 
met de nood van haar dochter, die haar nood was geworden, de toevlucht tot de Heere Jezus nam. Hoe zij toch 
aanhield,  ook al leek het alsof de Heere haar niet wilde helpen. En hoe ze uiteindelijk ook door Hem geholpen 
werd. De Heere maakte het waar: Bidt, en u zal gegeven worden. En:  Houdt sterk aan in het gebed.   
 

Doel van de vertelling 
De Heere heeft ons in Zijn Woord geboden: Houd aan in het gebed/ bidden. De Kananese vrouw is daarvan een 
voorbeeld. Zo wil de Heere dat ook wij Hem zullen aanroepen, zelfs al lijkt het dat Hij niet naar ons hoort… 
 

Introductie van het thema voor de kinderen 
1.  Suggestie: Gebruik hierbij een plaatje van jonge vogeltjes met open bekjes in een nest (op internet 
      te vinden)  
    Zing met elkaar Psalm 81 vers 12. Stel daarna de volgende vragen: 
    Jullie kennen dit versje allemaal. Maar waar gaat dit versje nu over? Wie kan het met eigen 
    woorden vertellen? Bespreek de Psalm daarna regel voor regel. 
Wie zegt dit? ( antwoord: Het is de Heere Zelf) 
Wat zegt Hij? (antwoord: Dat je Hem alles mag vragen wat je nodig hebt)  
Waarom mag je dat vragen? (antwoord: De Heere zegt: Op Mijn trouwverbond. Omdat Ik het beloofd heb). 
Wat mag je vragen: (antwoord: Al wat je ontbreekt. Dat is: alles wat je mist en wat je nodig hebt.) 
En krijg je het ook? (antwoord: De Heere belooft: schenk Ik. dat betekent: geef Ik) 
Wanneer?  (antwoord: Als je er Hem om smeekt. Dat is: voortdurend, aanhoudend vragen). 
Hoe of hoeveel geeft de Heere? (Antwoord: Mild. Dat betekent: meer dan genoeg) en overvloedig, dat is: in 
overvloed).       
Opent uwen mond. Eigenlijk is dit een opdracht. Doe je mond wijd open.  
Wanneer doe je dat? (Antwoord; Als je hard wilt roepen of als je graag iets wilt hebben. Denk aan jonge 
vogeltjes in een nest; de vogel die het  hardst ‘roept’, door zijn snavel zo wijd mogelijk open te doen, krijgt het 
meest). 
In het verhaal van vandaag gaat het ook over iemand die haar mond open deed. Wat vroeg ze? Wat kreeg ze? 
Waarom vind je dat deze Psalm goed bij dit verhaal past?       



 
2. Stelling: ‘Bidden is bedelen’.  
Praat hier samen met de kinderen over. Mogelijke vragen:  
-Wat is bedelen?  
-Wie bedelt er?  
-Heeft zo iemand het verdiend dat hij iets krijgt?  
-Moeten de mensen hem wat geven? (Antwoord: Nee, hij heeft nergens recht op)  
-Stopt hij met bedelen, als hij niet meteen iets krijgt? Waarom wel/niet? Wanneer zou zo iemand daarmee 
stoppen? (Antwoord; Hij blijft roepen totdat hij iets heeft gekregen, want anders heeft hij geen geld voor eten 
en drinken.) 
Eigenlijk is bidden dus ook bedelen. Vragen om iets dat we je niet verdiend hebben, maar wat je ook niet kunt 
missen. En wat alleen de Heere ons kan geven.   
Vandaag gaat het verhaal ook over iemand die bleef bedelen. Wat vroeg ze? Wat kreeg ze? Weet je een 
Psalmversje dat goed bij dit verhaal past? En waarom vind je dat er goed bij passen?   

 
Zingen en lezen 
Zingen 

  Psalm 81: 12 
  Psalm 54: 1 
  Psalm 141: 1, 2, 9 
  Psalm 130: 1 
  Psalm 77: 1, 8 
   

Psalm 72: 7 
Psalm 103: (1), 2  
Psalm 116: 1, 3 
Psalm 69: 13     
Psalm 66: 10  

-Daar in Tyrus, op de wegen (MDK, III, lied 44) 
-Is de nood zo hoog gerezen? (NHK, gezang 200) 
-Nooit kan ’t geloof teveel verwachten … (NHK, Gezang 244 vs. 4)    

 
Lezen 
Mattheüs 15: 21 - 28 

 
Kerntekst 
Mattheüs 15: 25, En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! 

 
Vertelling 
“Heere, Gij Zone Davids ontferm U mijner…!” 
 
Hoor eens, wie roept daar zo?  
Kijk! Daar op de weg in het land van Tyrus en Sidon loopt een vrouw. Zij woont hier in dit land, het land van de 
Kanaänieten. Die vrouw is een Kananese vrouw, een heidin. Ze hoort niet bij het volk van Israël.  
Ze heeft in haar land van de Heere Jezus gehoord. En nu gaat ze naar Hem toe. Ja, want de Heere Jezus, Die in 
Israël woont en daar preekt, is in háár land is gekomen. En nu roept ze om hulp. Want ze heeft Hem zo nodig. 
Heb jij de hulp van de Heere ook nodig?   
 
Een eindje voor haar uit loopt een groepje mannen. Bij hen loopt ook de Heere Jezus. Hij is weggegaan uit het 
land Israël. Hij is de grens overgegaan en nu loopt Hij hier met Zijn discipelen in dit vreemde land van Tyrus en 
Sidon, waar niemand Hem kent… 
Niemand…?  
 
Luister eens, daar klinkt een stem: “Heere, Gij Zone Davids ontferm U mijner. Ik heb thuis een dochtertje en dat 
is heel erg ziek, want het is van de duivel bezeten.” 
 
Wie roept daar? Het is die Kananese vrouw, die hier in dit land woont. 
 
Maar, luister eens goed? Hoor je wat ze roept? Hoor je hoe ze de Heere Jezus noemt? “Heere, Gij Zone 
Davids… Gij Zoon van David…” Met die Naam bedoelden de Joden de Messias, Die komen zou. Hij zou uit het 
huis van David geboren worden. Hij zou Koning zijn. Hij, de Zoon van God. Hij, de Almachtige…Maar,  het is 



geen Joodse vrouw die Hem zo noemt. Nee, het is een heidense vrouw, een  Kananese vrouw. Zij gelooft dat 
Hij, de Zoon van David, alles kan. Dat Hij ook haar kan helpen.  
 
“Gij Zone Davids, ontferm U mijner. Help mij!” roept ze.   
Helpen?  Ja, want thuis heeft ze een dochtertje. Maar het is ziek. Het is van de duivel bezeten. De duivel is de 
baas over haar.  En er is niemand die haar kan genezen. Niemand? 
 
Deze vrouw heeft van de Heere Jezus gehoord. Hij, de Rabbi uit Israël, Die wonderen doet. En ze gelooft vast en 
zeker dat Hij kan helpen. Ze noemt Hem:  Zoon van David! Deze Rabbi is niet zomaar iemand, nee, Hij is de 
beloofde Messias, Die eens zou komen. Die beloofd was aan het volk van Israël. Hij, de Koning van Israël, Die 
over alles regeert. Die alles kan! Zó  roept die vrouw Hem achterna. 
 
Zal de Heere Jezus haar geroep horen? Zal Hij haar helpen? 
De mensen in Zijn eigen land, van Zijn eigen volk, geloven niet dat Hij de beloofde Messias is. Ze willen niet 
naar Hem luisteren, ze ergeren zich aan Zijn woorden. En nu is hier een heidense vrouw en zij noemt Hem: 
Zone Davids. De Heere Jezus zal haar wel direct helpen… 
 
Nee, toch niet…  De Heere Jezus kijkt niet om… Hij staat niet stil… Zonder antwoord te geven  loopt Hij door. Hij 
doet net alsof Hij die vrouw helemaal niet hoort… Hij laat haar roepen… 
 
En de vrouw? Wat doet ze? Stopt ze met roepen, en gaat ze naar huis? 
Wat zou jij doen? Misschien heb je al heel lang ergens om gebeden. En, heb je het al gekregen? Niet? Bid je er 
nog steeds om? Of, ben je maar gestopt met bidden? Deze vrouw blijft aanhouden. Ze stopt niet met bidden, 
maar ze blijft vragen, bedelen. Want ze weet: De Heere Jezus is de Enige Die helpen kan. En verder is er 
niemand. Als Hij niet helpt, dan zal haar dochtertje niet beter worden...     
 
Ook de discipelen van de Heere Jezus hebben dat roepen gehoord. Boos kijken ze achterom. Hè, hield die 
vrouw nu maar op met dat geroep…!  Straks weten alle mensen Wie hun Meester is. Dan zullen ze naar Hem 
toekomen …  ”Heere”, zeggen ze, “laat die vrouw van U, want zij roept ons na. Heere, zeg dat die vrouw stopt 
met roepen…! Helpt U die vrouw alstublieft of stuur haar weg… “     
De Heere kijkt Zijn discipelen aan, en zegt: “Ik ben niet gekomen dan alleen voor de verloren schapen van het 
huis van Israël. Mijn Vader heeft Mij naar het volk van Israël gestuurd, niet naar de heidenen.”    
 
Niet alleen de discipelen horen dit antwoord, ook de vrouw die steeds dichterbij is gekomen. 
Eerst luisterde de Heere al niet naar haar en gaf Hij haar geen antwoord. En nu zegt Hij dit! Wat nu? Naar huis 
gaan? Ze heeft toch gehoord dat de Heere niet voor heidenen is gekomen, maar alleen voor het volk van 
Israël?  
 
Nee, dat doet die vrouw niet. Dat kan ze niet. Thuis is haar kind, en dat móet geholpen worden. En er is er 
maar Eén Die dat kan, en… dat is de Heere Jezus! 
Daarom houdt ze aan. En blijft ze bidden. Want ze gelooft niet alleen dat de Heere helpen kan, maar dat Hij dat 
ook wil. Ook al zegt Hij dat Hij niet is gezonden naar de heidenen. Wat heeft ze een groot vertrouwen in de 
Heere. Heb jij dat ook?  
 
Nee, ze draait zich niet om. Ze gaat niet weg, maar ze gaat nog dichter naar Hem toe. Als ze vlak bij Hem is 
gekomen, knielt ze voor Hem neer. Daar aan Zijn voeten buigt ze voor Hem, de Zoon van David. Ze aanbidt 
Hem. En ze zegt: “Heere, help mij!  Ik heb het niet verdiend en ik ben het ook niet waard. Maar U kunt helpen, 
ook al hoor ik niet bij het volk van de Joden.” Zo ligt ze aan Zijn voeten, vlak voor de Heere Jezus op de grond. 
Wat zal de Heere zeggen? Wat zal Hij nu doen?  Nu zal Hij haar toch wel helpen?  
 
Ja, de Heere gaat spreken. Maar hoor eens wat Hij zegt…   
Ze heeft lang geroepen, zonder dat de Heere iets tegen haar zei. Nu gaat Hij wél tot haar spreken.  En wat zegt 
Hij? “Het is niet gepast, het hoort niet, om het brood dat voor de kinderen is aan de hondjes te geven. Vrouw, 
zegt de Heere, wat je vraagt kan toch niet? Dat hoort niet. Dat doet toch niemand? Als iedereen aan tafel zit en 
de vader gaat het brood uitdelen, dan geeft hij dat brood, wat voor de kinderen is, toch niet aan de hondjes die 
ook in het huis zijn? Dat doet toch niemand? Nee, dat brood is voor de kinderen en dat gééft hij ook aan de 
kinderen!” 



 
Aan de voeten van de Heere Jezus ligt die vrouw. De Heere Jezus zegt: “Vrouw, je bent net als een hondje… Je 
hoort niet bij het volk van Israël. Het brood is niet voor jou.” Nu krijgt ze antwoord… en wat voor antwoord.  
Lijkt zij op een hondje? Wordt die vrouw boos? Gaat ze verdrietig weg, omdat de Heere haar dan toch wel niet 
zal helpen? Wat zou jij doen?  
 
De Heere Jezus heeft gezegd: “Het brood is voor de kinderen.” Deze Kananese vrouw weet wel wie Hij daarmee 
bedoelt. Dat is het volk van Israël. En…. dat is waar! Daar hoort zij niet bij. Hij noemt haar een hondeke, een 
hondje. En dat is ook waar, want zij is een heidin. En weet je wat ze doet? Nee, ze gaat niet weg, en ze wordt 
ook niet boos. Ze zegt: “Ja, Heere. Het is allemaal waar, wat U zegt. Ik ben geen kind, want ik hoor niet bij Uw 
volk. Ik hoor bij de Kanaänieten, die mensen, die niet bij het volk van Israël horen. Waar U niet naartoe 
gestuurd bent. Ik ben net als een hondje.”  
 
Ze gaat de Heere aanbidden. Ze buigt heel diep voor Hem en zegt: “Ja, Heere.  Ik hoor niet bij de kinderen die 
aan de tafel mogen zitten…” 
Kijk,  daar ligt ze aan de voeten van de Heere Jezus. Alles wat de Heere van haar gezegd heeft, is waar. Maar 
toch gelooft ze dat Hij kan helpen, en dat Hij wil helpen. In haar hart is een stil vertrouwen, dat Hij toch naar 
haar zal horen. Ook al kan het eigenlijk niet…  Ze heeft heel goed naar het antwoord van de Heere Jezus 
geluisterd. En ze heeft  iets gehoord… 
  
De Heere heeft haar geen hond genoemd, maar een ‘hondeke’, een hondje. Honden waren onreine dieren in 
het land van Israël; die mochten niet in de huizen komen. Maar de kinderen in Israël namen weleens een klein 
hondje mee naar huis, een ‘hondeke’. En soms vonden de vader en moeder het goed dat zo’n klein hondje in 
huis bleef. Als dan iedereen aan tafel zat, ging het hondje onder de tafel zitten. Ook gebeurde het wel dat er 
zo’n klein hondje zelf het huis inliep als het etenstijd was …    
 
Dat weet die vrouw ook en daarom zegt ze tegen de Heere Jezus:  “Maar Heere, er zijn onder de tafel toch ook 
hondjes? En als de kinderen dan aan de tafel zitten, dan laten ze weleens kruimeltjes op de grond vallen. En 
dan komen die hondjes en die eten die kruimeltjes op. Heere, U hebt mij een hondje genoemd.  
Ik ben geen kind, Ik hoef ook geen stukje brood te hebben. Maar mag ik dan zo’n kruimeltje hebben dat van de 
tafel valt? Want één kruimeltje is genoeg om mijn dochter beter te maken.”   
 
Vol verwondering en blijdschap kijkt de Heere Jezus deze vrouw aan. Wat denkt ze groot van Hem. En wat 
denkt ze klein van zichzelf. Nee, verdiend heeft ze niets en waard is ze het ook niet. Maar de Heere is toch 
barmhartig en genadig? En bij Hem zijn toch alle dingen mogelijk?  
En dan zegt de Heere Jezus; “O, vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt.              
Want zo’n geloof, dat op de Heere vertrouwt en groot van Hem denkt en gelooft dat Hij alles kan, dat is een 
groot geloof. 
 
Kijk, daar gaat de Kananese vrouw. Ze is op weg naar huis. De Heere heeft het gezegd: “U geschiede gelijk gij 
wilt.” [Wat wil ze? Dat Hij, de Heere, de Zoon van David, de Messias, haar helpt! Dat Hij haar dochtertje 
geneest. Dat Hij haar helpt!]   
En dan, als ze haar huis binnenkomt…? Kijk eens! Dat is nog nooit gebeurd…  Daar is haar dochtertje. Maar ze 
loopt niet onrustig door het huis, zoals ze altijd deed. Ook loopt ze niet te schreeuwen. Nee, kijk eens, ze ligt 
rustig op bed. Ze is genezen; ze is helemaal beter. De Heere heeft haar verlost van de duivel. Hij heeft het 
gebed van die moeder verhoord. 
 
De Kananese vrouw had de Heere nodig. Alleen Hij kon haar helpen. Daarom heeft ze net zolang gebeden 
totdat Hij haar gebed verhoorde. De Heere laat geen bidder staan. Hij wil ook jouw gebed verhoren. Daarom:  

Opent uwe mond, 
 eist van Mij vrijmoedig.  
Al wat u ontbreekt,  
schenk Ik, zo gij ’t smeekt,  
mild en overvloedig.  

Bid dan maar met deze vrouw mee: “Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!”      
 



Afsluiting: 1. Kom terug op de vragen die je aan het begin gesteld hebt. Wat vroeg de vrouw? Wat kreeg ze?  
(Antwoord: Ze vroeg: Heere, help mij… Ze had de Heere nodig.  En ze kreeg alles wat ze gevraagd had. Haar 
dochtertje werd beter.) 
2. Waarom vind je dat  Psalm 81 vers 12 zo goed bij dit verhaal past? 

 
Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte 
Wat eraan vooraf ging 
De Heere Jezus heeft een schare van meer dan vijfduizend mensen gevoed met vijf broden en twee visjes. Hij 
heeft de storm op zee gestild. En in het land Gennésareth heeft hij zieken beter gemaakt. Als Hij dan 
terugkomt, komen er Schriftgeleerden en farizeeën tot Hem, en vragen Hem: Waarom overtreden Uw 
discipelen de inzetting der ouden? Want ze wassen hun handen niet voordat ze brood eten. Waarop de Heere 
hen antwoordt: Waarom overtreden jullie het gebod van God? Als de Heere daarna hoort dat ze zich aan dat 
woord geërgerd hebben, verlaat Hij het land Israël en gaat naar het buitenland. Vanwege hun weerstand gaat 
Hij bij hen weg. 
         
Een Kananese vrouw 
In het Evangelie naar Markus wordt deze vrouw een Griekse vrouw uit Syro-Fenecië genoemd. Mattheüs 
noemt haar een Kananese vrouw. Dit is geen tegenstelling. De Joden waren gewend om alle vreemde volken 
‘Grieken’ te noemen. Mattheüs noemt haar een Kananese vrouw, omdat de inwoners van Tyrus en Sidon uit de 
Kanaänieten voortgekomen waren. Sidon, naar wie de stad Sidon genoemd was, was de eerstgeboren zoon van 
Cham, Gen. 10:15. Ze wordt ook een Syro-Fenicische genoemd, omdat die landstreek ook de naam Syrië droeg 
en een deel van Fenicië was. Uit allebei de benamingen blijkt  dat deze vrouw een heidin was, buiten de 
grenzen van het land Israël woonde en niet bij het volk van Israël hoorde.     
 
Hoe zij de Heere Jezus noemt  
De Kananese vrouw, een heidin, noemt de Heere Jezus ‘de Zoon van David’. Ze geeft Hem de Naam die de 
Israëlieten de Messias Die beloofd was, gaven. Hij, de Zoon van David, Die regeren zou over Zijn volk Israël, 
zoals eenmaal David geregeerd had. Rechtvaardig, wijs en zacht en Die de heidenen zou onderwerpen.  
Het is heel opmerkelijk dat ze Hem zo noemt. Want de koningen van Israël hadden van de Heere de opdracht 
gekregen om al de heidenen in Kanaän te doden. En nu neemt deze heidin tot deze Grote Davidszoon de 
toevlucht. Ze buigt zich voor Hem en onderwerpt zich aan Zijn wil. Ze ziet Hem in Zijn natuur Wie Hij is: de van 
God gegeven Zaligmaker. Wel niet voor haar, maar toch voor dat volk. Hij is de Verlosser, Die beloofd is. Zó eert 
ze Hem en roept ze Hem na.  
 
Honden in Israël 
Wij moeten hier goed luisteren. De Joden noemen de heidenen honden; zij bedoelen daarmee de verachtelijke 
straathonden. Christus gebruikt een verkleinwoord: hondjes, en Hij denkt aan de huishondjes, een mildere 
vorm dus. Hij spreekt niet van een volstrekte onmogelijkheid maar van onbetamelijkheid: het kan eigenlijk niet. 
Maar al laat Hij enige ruimte, dit antwoord dreigt deze vrouw alle vrijmoedigheid te benemen. Het brood, dat is 
het heil, is voor de kinderen, voor de Joden. Zij hoort niet tot hen, want zij is een heidin. Zou Hij haar helpen, 
dan werpt Hij het voor de kinderen bestemde brood op de grond en dat mag toch niet? 
 
Hoe zij het woord van de Heere gebruikt   
Deze vrouw heeft het woord van de Heere, zoals wij dat hebben niet. En alles wat de Heere tegen haar zegt, 
zet haar er helemaal buiten. Toch gaat ze niet weg. Ze zegt niet: Dan is er toch niets aan te doen. Nee, ze gaat 
met het woord van de Heere naar Hem terug. Ze beaamt dat Zijn Woord waar is: Ja, ze is een heidin, ze hoort 
niet bij Israël. En al de heerlijke beloften die de Heere aan Zijn volk deed, waren niet voor haar. En toch laat ze 
niet los. Maar ze zegt: Heere, ik heb U nodig. Bij mij kan het niet, maar bij U zijn alle dingen mogelijk. Zo wil de 
Heere dat we met Zijn Woord naar Hem terug zullen gaan en zullen aanhouden, net als een Abraham die op 
hoop op hoop geloofde. Ook al kon hij er niets van bezien.  
 
Bidden en aanbidden 
Bidden is het vragen om alles wat we nodig hebben. Het is het zoeken van de gemeenschap met de Heere, Zijn 
aangezicht, Zijn nabijheid. Om zo de begeerten die in ons hart zijn aan Hem bekend maken. (Zie ook HC Zondag 
52 en volgende). 
Maar aanbidden is meer dan bidden. Aanbidden is buigen voor de Heere. Een buigen onder Zijn wil, ook al zou 
Hij ons niets geven. Dan wordt er niets meer gevraagd, maar dan wordt de Heere bewonderd in Wie Hij is. Dan 



wordt Hij groot gemaakt. Dan gaat het (dus ) niet meer om wat we krijgen of om wat we graag willen hebben, 
maar dan gaat het om Wie de Heere nu is. Hoe groot, hoe vol majesteit, wijs, goed, rechtvaardig, barmhartig 
en genadig en vol ontferming Hij is. Dan worden/ zijn wij niets, en is de Heere alles. Dan buigen we voor Hem 
neer en kan de Heere het nooit meer verkeerd doen. Dan zijn we zalig en mogen we iets van de hemel 
proeven/ervaren.  Eigenlijk is aanbidden hemelwerk. Dat zullen Gods kinderen straks eeuwig in de hemel doen 
(Aanbidden: Ps. 22: 28,30 Psalm 32: 6 Psalm 95: 6 Jes. 16:12, 27:13, 45:20, Matth. 2:2. 4: 9)  Openbaring 3: 9, 
15: 4, 19:10) 
Aanbidden is meer dan bidden. Aanbidden is de Heere Goddelijke eer bewijzen. Hem erkennen als de Oorzaak 
van de zaligheid. Het is neerknielen voor Hem in het levende besef van eigen onwaardigheid en 
vloekwaardigheid, in verwondering en heilige vreugde. 
 
Een groot geloof    
Deze vrouw had een groot geloof. Ze geloofde dat de Heere was, die Hij is. Rechtvaardig, groot en goed, 
genadig en barmhartig. En dat er bij Hem goedertierenheid is en veel vergeving. Dat is een groot geloof: als we 
in de Heere geloven, zoals Hij Zich geopenbaard heeft in Zijn Woord.  Dan kunnen we alleen maar goed van de 
Heere denken. En dan kan de Heere het in ons leven nooit verkeerd doen, hoe het dan ook gaat. Of Hij ons dan 
geeft wat we van Hem vragen, of niet.  
 
Hoe de Heere verhoort op Zijn tijd en wijze 
Het oprechte geloof kan in het hart verborgen zijn als een zaadkorrel, die nog niet ontkiemd of gebloeid heeft. 
Het zwijgen van de Heere is een pijnlijke beproeving, maar nog groter is de smart als hij een bars antwoord 
geeft.  Velen vinden direct verhoring bij de Heere, maar dat is niet bij allen zo.  
De vrouw is heilig ongehoorzaam. De Heere stuurt haar weg, maar ze laat zich niet wegzenden. Ze gelooft dat 
Hij kan en wil helpen. Ze vertrouwt op Hem, Die alleen te vertrouwen is. Het geloof ziet niet op uiterlijke 
dingen. Kenmerk van het geloof: de volharing in alles, ook in het gebed. Wij moeten niet rusten totdat God ons 
geeft wat wij van Hem begeren, of totdat wij niet meer kunnen bidden.  
De vrouw gelooft op hope tegen hoop. En zulk geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. 
 
De woorden ‘het brood der kindekens voorde hondekens’ klinkt als een weigering en toch zijn ze geen 
volstrekte weigering. Ze wijzen er wel op dat de vrouw nergens aanspraak op kan maken. In  Markus lezen we 
dat de Heere eerst nog heeft gezegd: laat eerst de kinderen verzadigd worden. In dat ‘eerst’ is iets 
bemoedigends. Het zegt eigenlijk: De tijd van de heidenen, uw tijd is nog niet gekomen.  
De vrouw weet uit het harde woord van de Heere nog troost te putten.  
De vrouw worstelt met de Heere zoals eens Jakob in Pniël deed. 
De Heere wil dat we aan zullen houden, volhardend. 
 
Leestip/luistertip. 
Op prekenweb.nl staat een (luister)preek van Ds. J.W. Kersten over deze geschiedenis. Deze preek staat ook in 
het boek ‘De schenking, beproeving en overwinning van het geloof’  van Ds. J.W. Kersten.  
    
Verband belijdenisgeschriften  
HC, Zondag 7, vraag 21  
      Zondag 45, vraag 116, 117, 118 
      Zondag 47, vraag 122 
      Zondag 48, vraag 123 
      Zondag 49, vraag 124 
      Zondag 50, vraag 125     

 
Antwoorden bij werkboekje -10 

 
werkboekje -10 

1. Tyrus en Sidon  
2. Kananese  
3. van de duivel bezeten  
4. roept Hem achterna 
5. Zone Davids 

7. dat Hij alleen voor de verloren schapen van Israël is gekomen     
8. komt bij de Heere en aanbidt Hem 
9. De Heere Jezus zegt, dat het brood niet voor de hondjes is   
10. zegt, dat ook de hondjes van de kruimeltjes eten 
11. grote geloof   



6. laat haar roepen 
 

  

Antwoord: zij aanbad Hem (Matth. 15 vers 25) 
 
Praatvragen                                                                                                                                                                               
1. -Rachab (Jozua 2): zij verborg de verspieders, kwam niet om toen Jericho werd ingenomen, trouwde later 
met een voorname Israëliet, werd een stammoeder van  de Heere Jezus (Matth. 1: 5). 
-Ruth (Ruth 1): zij kwam met Naomi naar Israël, trouwde met Boaz, en ook zij werd een stammoeder van de 
Heere Jezus. Zij had de Heere nodig en zei tegen Naomi: Waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan (…); uw 
volk is mijn volk en uw God mijn God.’(Ruth 1: 16 ). Het ging haar om de God van Israël.  
-Koningin van Scheba ( 1 Kon. 10); zij had gehoord van de wijsheid van Salomo, stelde hem al de vragen die in 
haar hart waren, waarop ze ook antwoord kreeg. 
-Naäman (2Kon.5): was melaats, maar kwam, door wat hij van zijn slavinnetje uit Israël hoorde, bij de profeet 
Elisa. Na zich zeven keer in de Jordaan te hebben gewassen, werd hij gereinigd van zijn melaatsheid; als dank 
wilde hij de Heere in zijn eigen land een offer brengen. 
In het NT lezen we ook nog over: 
De Kamerling uit Morenland (Handelingen 8 vs. 26  - 40) Deze man kwam naar Jeruzalem om de Heere te 
zoeken. Maar in de tempel mocht hij niet komen. Met een boekrol ging hij terug naar huis. Toen las hij in de 
profeet Jesaja over een Lam. Maar Hij begreep niet over Wie het ging. De Heere stuurde Filippus naar hem toe. 
Die mocht hem vertellen over de Heere Jezus. De Moorman geloofde en vroeg of hij gedoopt mocht worden. 
                                                                                                                                                                                                        
2a. Heere mijn dochtertje is van de duivel bezeten. Wilt U het genezen? Ze vroeg of de Heere haar kind van de 
duivel wilde verlossen.  
b. De Heere zoeken en alles van Hem vragen. We mogen de Heere vragen om alles wat we nodig hebben. Vgl. 
ook Psalm 81: Al wat u ontbreekt… 
c. Uw wil geschiede. Toen de Heere zei dat ze nergens recht op had, omdat ze geen Israëliet was maar een 
heiden, zei ze: Ja, Heere. ze bedoelde: Ik heb het niet verdiend en als U het mij niet geeft, dan doet U het niet 
verkeerd.’ Ze aanbad de Heere.    
     
3a. De Heere hoort ons bidden altijd, maar Hij verhoort ons niet altijd.  
b. Hij geeft ons niet altijd wat we vragen.   
c. Wij vragen vaak dingen die niet naar de wil van de Heere zijn. Ook vragen wij vaak dingen die niet goed voor 
ons zijn.    
                                                                                                                                                                                                                      
4a. Ze had grote nood. En ze geloofde dat de Heere de Enige was, Die kon en ook wilde helpen.    
b. Dat we aan moeten blijven houden totdat de Heere geeft wat we van Hem vragen.                                                       
 
5. Niet bij de Heere weg kunnen blijven, vertrouwen, wachten, buigen, goed denken van de Heere, geduldig 
zijn, liefde, aanhouden. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Puzzel:  
Oplossing: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede gelijk gij wilt (Matth. 15 vers 28) 
 
Adviezen leidinggevenden 
1. Als het voor de kinderen te moeilijk is om de zinnen van de eerste opdracht zelf te lezen, kan er ook voor 
gekozen worden de zinnen voor te lezen. Doe dit ook met de antwoorden. En laat de kinderen zelf het 
antwoord kiezen en omcirkelen.    
2. Voor kinderen die niet of nog niet zo goed kunnen lezen is een knipblad bijgevoegd met plaatjes. Deze 
plaatjes kunnen gekleurd worden en daarna in de goede volgorde worden opgeplakt.  
Extra opdracht voor kinderen die al een beetje kunnen schrijven: Schrijf bij de plaatjes in een paar  woorden 
waar ze over gaan..  Voor oudere kinderen kan deze opdracht worden uitgebreid door een langer verhaal te 
schrijven.  
Tip naar ouders toe: laat het verhaal aan de hand van de plaatjes terugvertellen.       

 
 
 



Werkboekje +10 
Weetvragen/Weet jij het?  Zet de zinnen in de goede volgorde. 
Goede volgorde van de zinnen:    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 17 4 6 15 9 1 12 5 8 11 16 14 10 3 7 13 

 
Antwoord: Want Hij zal de nooddruftige redden, die daar roept; mitsgaders de ellendige en die geen helper 
heeft. Deze tekst staat in Psalm 72 vers 12 
  
Praatvragen.  
Andere heidenen die in het OT tot geloof in de Heere kwamen zijn: 
-Rachab (Jozua 2): zij verborg de verspieders, kwam niet om toen Jericho werd ingenomen, trouwde later met 
een voorname Israëliet, werd een stammoeder van  de Heere Jezus (Mattheüs1: 5). 
-Ruth (Ruth 1): zij kwam met Naomi naar Israël, trouwde met Boaz, en ook zij werd een stammoeder van de 
Heere Jezus. Zij had de Heere nodig en zei tegen Naomi: Waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan (…); uw 
volk is mijn volk, en uw God mijn God.’ (Ruth 1: 16). Het ging haar om de God van Israël.  
-Koningin van Scheba ( 1 Kon. 10); zij had gehoord van de wijsheid van Salomo, stelde hem al de vragen die in 
haar hart waren, waarop ze ook antwoord kreeg. 
-Naäman, de Syriër (2 Kon. 5): was melaats, maar kwam door wat hij van zijn slavinnetje uit Israël hoorde bij de 
profeet Elisa. Na zich zeven keer in de Jordaan te hebben gewassen, werd hij gereinigd van zijn melaatsheid; 
wilde als dank de Heere in zijn eigen land een offer brengen. 
In het NT lezen we ook nog over: 
-De wijzen uit het oosten (Matth. 2). Zij hadden in het oosten een ster gezien en kwamen naar Jeruzalem om 
de geboren Koning der Joden te zoeken en hem te aanbidden.   
In Handelingen 8 vs.26 - 40 lezen we over de Kamerling uit Morenland. Deze man kwam naar Jeruzalem om de 
Heere te zoeken. Maar in de tempel mocht hij niet komen. Met een boekrol ging hij terug naar huis. Toen las 
hij in de profeet Jesaja over een Lam. Maar Hij begreep niet over Wie het ging. De Heere stuurde Filippus naar 
hem toe. Die mocht hem vertellen over de Heere Jezus. De Moorman geloofde en vroeg of hij gedoopt mocht 
worden. 
 
2. Als je een groot geloof hebt, is de Heere alles en ben je zelf niets;  
Als je een groot geloof hebt, denk je groot van de Heere en klein van jezelf.  
Toelichting: 
-Een groot geloof is een geloof dat alles van de Heere verwacht en niets van zichzelf. Dan heb je de Heere 
nodig, omdat je het zelf niet kan. Dan heb je ook alles ván de Heere nodig, omdat je zelf niets hebt. 
-Het gaat er bij het geloof niet om dat we veel van de Heere weten (met ons hoofd) en veel over Hem kunnen 
vertellen, het gaat er wel om of we mogen weten Wie Hij is, dus: dat we Hem kennen. Dan hebben we Hem 
ook lief, dan vertrouwen we Hem. En dan weten we en geloven we, dat de Heere alles kan.  
Daarvoor willen we Hem dan ook de eer geven. En willen we Hem ook gehoorzaam zijn. Dan willen we leven, 
zoals de Heere dat wil. Maar dat betekent niet dat dat altijd zichtbaar is voor anderen. (En dat zit hem niet in 
grote dingen.) Het gaat erom dat we de Heere liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het gaat er 
dus ook om waarom we iets doen 
 
3a. De Heere met hartelijk zuchten zonder ophouden bidden en danken om alles wat we nodig hebben. Bidden 
tot de ware God, onze nood en ellendigheid recht kennen, ons voor Zijn aangezicht verootmoedigen (= klein 
van onszelf denken). Bidden om alle geestelijke en lichamelijke noden (= wat we nodig hebben!). Dus niet: wat 
we graag willen hebben.      
b. De Heere hoort ons bidden, maar Hij verhoort ze niet altijd zoals wij graag willen. De Heere verhoort ons als 
Hij ons antwoord geeft en schenkt wat we bidden. Dat de Heere ons geeft waarom we Hem hebben gebeden. 
Maar de Heere kan ons ook op een andere manier verhoren. Dan geeft Hij ons niet wat we graag willen 
hebben, maar wat Hij beter voor ons vindt.    
c. Wij moeten bij ons bidden ook altijd vragen: ‘Uw wil geschiede.’ Zo heeft ook de Heere Jezus gebeden in de 
Hof van Gethsémané. Hij bad: Doch niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’.  
d. Omdat het niet is tot eer van de Heere. Of omdat het niet goed voor ons zou zijn. Wij vragen zo vaak 
verkeerde dingen…  Daarom moeten we ook bidden: ‘Heere, leer mij bidden.’ 
e. Voorbeelden: Jakob bij Pniël, Bartimeüs, David zingt ervan in Psalm 40, Zacharias en Elisabeth, Izak en 
Rebekka, Paulus, Mozes, en nog heel veel andere mensen. De Bijbel staat er vol van!  



 
4a. Ook al zijn we het niet waard, hebben we het niet verdiend. 
b. Om Jezus’ wil, om de Heere Jezus’ wil. 
c. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een 
iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden.    
d. Ze had het niet verdiend en ze was het niet waard, maar ze hield toch bij de Heere aan. En de Heere heeft 
haar gebed verhoord.   
 
5a. De vaders delen het brood wat voor de kinderen is niet uit aan de hondjes. De Heere Jezus was naar het 
volk van de Joden gezonden; zij waren de kinderen. de heidenen hoorden daar niet bij. Als er Joden, Israëlieten 
bij de Heere Jezus kwamen, hielp Hij ze en gaf Hij ze wat ze van hem vroegen.   
b. Ze wordt niet boos, ook niet verdrietig en ook niet moedeloos. Ze gaat ook niet weg! Maar ze zegt: ’Ja, het is 
waar wat U zegt. Maar het kan toch, want de hondjes onder de tafel eten toch de kruimeltjes die op de grond 
vallen?  Mag ik dan één zo’n kruimeltje hebben? Want dat is genoeg!’   
c. Ze heeft goed geluisterd naar wat de Heere zei. Hij noemde haar een hondje. En daarom vraagt ze: Heere, 
mag ik dan net als die hondjes een kruimeltje hebben?   
d. Ook wij moeten goed luisteren naar wat de Heere tegen ons zegt in Zijn Woord, in de kerk, op de club. En 
met dat Woord mogen we naar de Heere terug gaan en zeggen: Heere, U hebt het toch Zelf gezegd? Wilt U het 
mij dan ook geven, alleen uit genade?’ 
 
Puzzel: 
Antwoord: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelve 
ure (Matth. 15 vers 28). 
 
 


