
OKTOBER 2021  |  NUMMER 3

Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

ABIGAÏL
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“Welles!” “Nietes!” Tim en Anne staan tegenover 
elkaar, ze kijken allebei boos. “Jij speelde echt 
gemeen, dus dit geldt niet!” “Dat is niet waar, jij…!” 
Even lijkt het erop dat Tim Anne 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 Anne verbaasd, maar dan is haar 
boosheid ook ineens weg. “Nee joh, volgens mij 
ben jij nu aan de beurt!” Vrolijk spelen Tim en Anne 
weer verder, de dreigende ruzie is vergeten.
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Goed of fout? 

Wat er gebeurde
> David is heel boos op Nabal. Waarom?
>  Ben jij weleens boos geweest omdat iemand gemeen deed tegen jou, terwijl jij niks 

gedaan had? Vertel er eens iets over.
> Abigaïl snapt dat David boos is. Ze gaat hem tegemoet. Wat neemt ze voor David mee?
> Wat zegt Abigaïl tegen David als ze hem ziet?
> Wat vindt David ervan dat Abigaïl hem tegemoetkomt en hem tegenhoudt?
>  AbigaÏl is heel zachtmoedig als ze naar David toegaat. Ze lijkt hierin wel een beetje op 

de Heere Jezus. Waaraan kun je bij de Heere Jezus zien dat Hij zachtmoedig is?

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

Als je de lett ers van de goede antwoorden hier invult komt er een woord:
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Wat zou jij doen?
Praat erover met elkaar.

Zoek de 8 

verschillen

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

Als iemand mĳ n 
vriendje plaagt, dan….

Als iemand rustig met 
me praat terwĳ l ik heel boos 

ben, dan…

Als ik vals heb 
gespeeld en iemand zegt 

daar wat van, dan….

Als iemand een 
scheldwoord tegen mĳ  

zegt, dan….



INKLEUREN

Knip de etenswaren die Abigaïl bij David brengt uit en plak ze in de 
manden op de rug van de ezel.

Achterkant
Normaal gesproken doe ik geen knipopdrachtjes in Kompas, maar ik ben even benieuwd of 
het past op een pagina, dan zouden we het een keer kunnen doen. 

Knip de etenswaren die Abigaïl bij David brengt uit en plak ze in de manden op de rug van 
de ezel.


