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“Nou, dat dacht ik dus even niet hé…! Je speelt 
echt vals, dus dit geldt niet!” Ron kijkt Wilco kwaad 
aan. “Echt niet, ik speel niet vals! Jij kunt gewoon 
niet tegen je verlies!” Even lijkt het erop dat Ron 
Wilco een stomp wil geven. Maar dan laat hij zijn 
arm zakken. “Ach nou ja, zo belangrijk is het nu 
ook weer niet. Kom, we gaan weer verder. Jij mag 
gewoon nog een keer, oké?” Even kijkt Wilco ver-
baasd, maar dan is zijn boosheid ook opeens weg. 
“Nee joh, volgens mij ben jij aan de beurt!” Vrolijk 
spelen Wilco en Ron weer verder, de dreigende 
ruzie is vergeten.
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> Waarom wil David Nabal doden?
> Waardoor verandert David van gedachten en doodt 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?
>  Wie in de Bijbel is het grote voorbeeld van geduld en zachtmoedigheid? 
 Leg dat eens uit met voorbeelden.1. David is op de vlucht voor koning Saul.   goed (a) / fout (g)

2. Hij is helemaal alleen in de woesti jn.   goed (d) / fout (l)
3. Hij helpt de herders van Nabal.    goed (f) / fout (s)
4. Nabal geeft  een groot feest omdat de oogst is binnengehaald. goed (t) / fout (t)
5. Nabal geeft  aan David en zijn mannen een beloning.  goed (m) / fout (a)
6. David wordt heel boos op Nabal.    goed (e) / fout (h)
7. Abigaïl stuurt haar knechten naar Nabal.   goed (g) / fout (e)
8. Met een groot geschenk gaat Abigaïl David tegemoet.  goed (s)/ fout (r)
9. David luistert naar Abigaïl en doodt de mannen van Nabal niet goed (m) / fout (k) 

Zet de lett ers van de goede antwoorden in de goede volgorde. Welk woord kun je maken? 

Goed of fout? 

Wat er gebeurde
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Wat zou jij doen?
Praat erover met elkaar.

Puzzel
Kies steeds de lett er uit het rijtje die het meest vooraan in het alfabet voorkomt. 
Schrijf deze lett er in het vakje. Als je alles goed hebt ingevuld, lees je de zin uit een 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

Als iemand mĳ n 
vriendje plaagt, dan….

Als iemand een 
scheldwoord tegen mĳ  zegt, 

dan….

Als iemand rustig met 
me praat terwĳ l ik heel boos 

ben, dan…

Als iemand gemeen 
speelt bĳ  een spel, dan…..

Als ik vals heb gespeeld 
en iemand zegt daar 

wat van, dan….
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Spreekwoord 
>  Dit is een bekend spreekwoord. Kun jij uitleggen wat het betekent? 
>  Zoek Matt heus 7: 12 eens op in je Bijbel. 
 Wat hier staat lijkt erg op het spreekwoord. Wat is het verschil?

TOPS  EGLF
XVZW  GKSD
GKEM  PORZ
RZUS  QSOP
ZWYX  RWTS
MJLI  IHJP
PONS  FEKH
JHLP  UZTW
FGEH  HKNG
TZUW  ORNP
NMLK  FKUE
YWZX  EDFL
GRAB  HGEM
EDFN 

Deze zin staat in Romeinen 12: 19.



WEETJES
De vrouwen van David 
>  Meer vrouwen hebben was in de ti jd van de Bijbel een teken van 

rijkdom en macht.
> Een huwelijk had dus lang niet alti jd met liefde te maken. 
>  Davids eerste vrouw is Michal, een dochter van Saul. Abigaïl is zijn 

derde vrouw. Zij wordt moeder van een zoon, Daniël.
>  Een andere bekende vrouw van David is Batseba. Zij is de moeder 

van Salomo, de opvolger van David. 

Nabal 

> Hij is een bijzonder rijk. 
> Zijn naam betekent: dwaas.
> Hij komt uit de familie van Kaleb, één van de twaalf verspieders. 
> Kaleb krijgt in het beloofde land een eigen stad: Hebron.
> In Hebron wordt David tot koning gezalfd.

Woestĳ n

Een woesti jn is niet alti jd een woest en dor gebied. In dit verhaal is 
het een onbebouwd (geen akkerbouw) gebied met graslanden.


