Les 5 – Gekken en dwazen
Lezen uit de Bijbel

Fil. 4: 4- 8

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren.
Verklaring:
wees altijd verheugd Dat lijkt erg moeilijk, want je zit ook wel eens in een dip. Maar het helpt wel als
je het dan tegen jezelf zegt.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kringgesprek
Geef je iemand die wat voor je gedaan heeft wel eens een cadeautje?
Stuur je iemand wel eens een kaart om te bedanken?
Laat je je ouders of verzorgers wel eens merken dat je blij bent dat ze zo goed voor je zorgen?
Heb je wel eens een complimentje van iemand gehad, niet voor hoe je er uit ziet, maar omdat je iets
fijns deed?
Wat zou je iemand geven als hij je leven had gered, bijvoorbeeld als je bij het schaatsen in een wak
beland was?
Vind je het woord dankbaarheid een positief woord of een ouderwets woord?

VERHAAL
55 - Een domme praatjesmaker en een wijze vrouw
Stoere macho’s, in elke groep, op elke school zitten ze. Tijdens de les zijn het stoorzenders met hun
domme opmerkingen. Op de speelplaats staan ze branieachtig te doen. Altijd zwermen er
bewonderaars om hen heen, die proberen om nog grotere macho’s te zijn dan zij. Ze pesten de
zwakkeren en gaan van kwaad tot erger.
Maar nou is de vraag: DEZE GEKKEN EN DWAZEN HOE REDDEN ZE HET VERDER IN HUN
LEVEN? Halen ze diploma’s, krijgen ze goeie banen? En hoe denkt God uiteindelijk over ze? In het
volgende verhaal zie je hoe het afloopt met zo’n domme praatjesmaker. Gelukkig had hij een zeer
wijze vrouw! Het gebeurde in de tijd dat David moest vluchten voor Saul, toen hij een soort
‘rebellenleider’ was met zeshonderd man onder zich.

‘David, kijk eens wat we hebben gevonden! Lekker om vanavond te braden boven het spit.’
Een magere ongeschoren vluchteling, uit het legertje van David, staat als een donker silhouet bij de
ingang van de spelonk, waar ze voor de nacht onderdak hebben gevonden.
Een aantal nieuwsgierigen staat meteen op en kijkt wat er aan de hand is. Is er iets te eten? Nou, daar
zijn ze allemaal wel voor te vinden. Want om voor 600 man elke dag iets te bikken bij elkaar te
zoeken, dat valt niet mee. Ze zijn dan ook stuk voor stuk vel over been.
Hun kameraad bij de deur draagt een jonge ram.
‘Wat vind je, aanvoerder?’
David bekijkt het dier vakkundig.
‘Geef eens een beetje olie uit dat kruikje daar,’ zegt hij nadenkend. Hij wrijft de neus en de snuit van
het beest in met de geurige vloeistof. ‘Dat is om de vliegen weg te houden, anders wordt hij gek van
de jeuk. Je bent per slot herder of niet.’ lacht hij.
David voelt aan de pootjes en kijkt naar de vacht.
‘Mooi gezond beest,’ zegt hij dan, ‘maar…. Hij moet terug naar de eigenaar en dat is…’ Hij wijst op
een brandmerk met de hebreeuwse letter nun erin. ‘Nabal, die miljonair uit Karmel.’
‘Nou die zal hem vast niet missen. We zouden wel gek zijn als we hem braaf terug zouden brengen.’
roepen er een paar.
Simeon, die altijd heel vroom praat, maar als het erop aankomt het niet zo nauw neemt, slijmt: ‘Dit is
een geschenk van God. Laten we Hem ervoor danken.’
David kijkt hem met een opgetrokken wenkbrauw aan. ‘Hij gaat terug en jij mag het doen, Simeon.’
zegt hij cool. ‘Luister mannen, we kunnen ons nu wel te buiten gaan aan een klein stukje
schapenvlees, want wat is 1 schaap voor 600 man, maar over een paar weken is het
Schaapscheerfeest. Zeker weten dat we allemaal uitgenodigd worden en dan kun je je buik vol eten,
omdat we in een goed boekje staan bij de herders van Laban. ‘En… eerlijk duurt het langst. Niet jatten
is het achtste gebod van de leefregels van God. Oké?’

Het is volle maan. De schatrijke miljonair Nabal, die wel 3000 stuks schapen en duizend geiten bezit is
voor het schaapscheerfeest naar de Karmel gekomen, waar zijn bedrijf is.
Iedereen buigt voor hem als een knipmes. Hij ziet er dan ook indrukwekkend uit met zijn dure kleren
en gouden ringen. Hij loopt als een mannetjesaap die andere mannetjes imponeren wil. Naast hem
loopt zijn vrouw Abigail. Ze is mooi om te zien en ze heeft een helder verstand. Eigenlijk past ze
helemaal niet bij die patser, maar ja, wat wil je? Meisjes worden uitgehuwelijkt. Ze hebben geen
inbreng in de keuze van een echtgenoot. Gelukkig kent ze de God van Israël.

Het feest is in volle gang, er is drank en lekker eten er wordt gedanst en gelachen. Alle buren en
kennissen zijn uitgenodigd. Nabal pocht en schept op. Hij drinkt veel teveel en kust alle mooie
dienstmeisjes.
Als hij zich op zeker moment omdraait staan er tien magere, armoedig geklede mannen voor hem. Ze
brengen een boodschap van David over. ‘Ik wens u, uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor
volgend jaar. Ik heb gehoord dat u een schaapscheerfeest geeft. Mijn mannen zijn het hele jaar als
een muur om uw kuddes geweest, vraagt u het maar aan uw herders. Nu zou ik u willen vragen of u
mijn knechten daarvoor wilt belonen met wat u missen kunt.’
De knechten buigen diep en wachten af wat Nabal zal antwoorden.
Per slot van rekening is David eigenlijk de koning, want Samuel heeft hem gezalfd in de plaats van
Saul. Dat hij nu zo vluchten moet komt door de haat van Saul.
Maar Nabal duldt geen koning boven zich. Hij schreeuwt: ‘Wie is die David? Wie is die zoon van Isaï?
Het stikt hier van de slaven die bij hun heer weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn eten aan
de eerste de beste onbekende geef?’

Wat denk jij dat er gebeurt als David dit hoort? Jij denkt zeker dat hij met zijn harpje in een hoekje
gaat zitten zingen. Tuurlijk niet. De stoom komt uit zijn oren. Hij is een man met temperament uit het
Midden-Oosten en Nabal heeft hem op zijn ziel getrapt. Dit is een kwestie van EERWRAAK. Hij briest
tegen zijn manschappen: ‘Die gek is er geweest. Te wapen allemaal. Ik kill hem!’
Owee, dit gaat finaal mis!

Maar God is er ook nog. Om David te behoeden voor moord zet Hij zijn VREDESMACHT in met een
VROUW aan het hoofd. Kijk, daar jaagt de mooie verstandige Abigaïl al op haar ezel, richting de kloof
met een hele groep knechten achter haar aan. Toen ze haar met veel verontwaardiging hadden
verteld van Nabal’s grove beledigingen aan het adres van David, begreep ze meteen het gevaar. Ze
liet snel broden, wijn, gedroogd vlees, geroosterd graan, rozijnen en vijgen op ezels laden en ging
zonder met haar man te overleggen op weg. O, als ze maar niet te laat komt, als David nog maar voor
rede vatbaar is…
‘God, geef me wijsheid, alstublieft!!’ bidt ze.

David komt van de andere kant van de berg aanjagen, opgefokt natuurlijk. Het maalt door zijn kop:
‘Wat denkt die vent wel? Heb ik daarvoor al die tijd zijn bezittingen beschermd? Nog niet één schaap
is hij kwijt en wat krijg ik? Stank voor dank! Ik zweer dat ik hem ga doden en al die lui die…’
Boem! Een bijna-botsing.

David grijpt naar zijn zwaard, klaar tot aktie. Maar tot zijn stomme verbazing ziet hij niet Nabal, maar
het liefelijkste wezen dat er op twee benen rondloopt. Abigail! Wouw, is dat de vrouw van die
lomperik? Hij is diep onder de indruk en zijn woede ebt weg. Zeker als hij al die geschenken ziet en ze
op haar knieën neervalt voor hem.
‘’t Is allemaal mijn schuld, mijnheer, ‘ zegt ze tactisch, ‘schenk geen aandacht aan die praatjesmaker
van een Nabel. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw boden maar zelf te woord
kunnen staan.’
David steekt galant zijn hand uit om haar weer overeind te helpen. Ze veegt wat vuil van haar rok en
kijkt hem ernstig aan.
‘Gelukkig heeft God u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen, mijnheer David, want
als u eenmaal koning bent wilt u toch geen bloed aan uw handen hebben…? Uw leven is veilig
bewaard in de hand van de Almachtige en uw vijanden zullen het verliezen.’
Zo, die zit, precies de juiste woorden op de juiste plaats.
Die lieve stem, haar pleiten voor geweldloosheid, alle grimmigheid van David is op slag verdwenen.
De vrede is weer getekend. Hij stamelt onhandig wat dankwoorden, omdat ze hem behoedde voor
een grote fout en iedereen haalt opgelucht adem.

Als Abigail thuiskomt ligt Nabal stomdronken in de tent.
‘Oké, laat hem maar zijn roes uitslapen,’ denkt ze, ‘morgen zal ik alles vertellen. Het had hem zijn kop
kunnen kosten.’
Natuurlijk heeft haar man de volgende ochtend een kater. Maar dat hij door zijn stommiteit nog maar
net ontsnapt is aan een bloedbad, kan hij zichzelf niet vergeven. Hij krijgt van schrik een hartaanval en
sterft.

Een paar maanden later is Abigail alweer de bruid. Ze kreeg een koninklijk aanzoek. Je raadt zeker
wel van wie. Precies van … David. En dit keer mocht ze wel zelf beslissen met wie ze trouwde.

Eerbied
Ongeveer vijf minuten Dit is een lied uit de bundel: Alles wordt nieuw van Hanna Lam en Wim ter Burg
Dank u, voor deze nieuwe
morgen
Dank u voor deze nieuwe
dag
Dank u dat ik met al mijn
zorgen bij u komen mag.
Dank u voor zoveel goede
vrienden.
Dank u, o God voor al wat
leeft,
Dank u voor wat ik niet
verdiende
Dat u mij vergeeft.

Dank u voor alle
bloemengeuren,
dank u voor ieder klein geluk,
dank u voor alle heldere
kleuren,
dank u voor muziek.
Dank u, uw liefde kent geen
grenzen,
dank u dat ik nu weet
daarvan.
Dank u, o God, ik wil u
danken
dat ik danken kan. Amen

Opdracht
*Lees dit grapje of laat het lezen.
Op een keer kwam er bij een oude boer een ongelovige kennis. Nadat de boer zijn hoofd
had gebogen en God gedankt voor het eten, zei de kennis spottend, "Waar is dat goed voor? Er is
toch geen God. We leven in een verlichte tijd." De oude boer glimlachte en zei, "Ja, dat klopt, er is er
nog een op de boerderij die God niet dankt voor het eten." De kennis sprong verheugd overeind en
zei: "Wie dan?" Waarop de boer kalmpjes antwoordde: "Mijn varken."
*Maak eens een kaart om iemand ergens voor te bedanken.
*Bedenk eens een gebaar om iemand te bedanken: Een gebaar zegt soms meer dan duizend
woorden. Hoe kijk je als je iemand bedankt en hoe is je houding?
*Leuk gedichtje: ‘Ik denk niet veel, ik denk niet gauw, maar als ik denk, denk ik aan jou!’

Tekst

1 Tess. 5:18

Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus voor jou.

Heb je misschien een schoolbord, whiteboard of een groot vel papier tot je beschikking?
Laat de kinderen dan om de beurt een symbool op het bord tekenen als hieronder
beschreven. Telkens als het getekend is zegt de groep de tekst weer op.

Symbolen, bijv. :
paraplu (bescherming), eten, huis, vader en moeder, kleding, school
Geld, Pleister (dokters enz.), Dankbaar voor vrienden. Voor de bijbel:
enz.

Voor muziek:

Activiteit
Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

Maak een Dankbaarheidsboekje
van een aantal velletjes papier. Bovenkant en onderkant van karton en een plaatje/ansichtkaart op de
bovenkant plakken. Een dankbaarheidboekje is een boekje, waarin je elke dag opschrijft, waar je
dankbaar voor bent. Gebedsverhoringen ook. Bijv. Dank U Heer, dat oma weer beter is.

* Verhaaltje:
Een koolmeesje vroeg eens aan een duif: ‘Weet jij hoeveel een sneeuwvlok weegt?’
‘Zo goed als niets’, antwoordde de duif.
Het koolmeesje lachte. ‘Ik zat gisteren op een dennentak toen het begon te sneeuwen. Geen
sneeuwstorm, maar een zachte sneeuwbui, mooi als een droom. Omdat ik niets beters te doen had,
telde ik de sneeuwvlokken die op mijn tak vielen. Na een tijdje was ik bij 3 751 952. Toen viel de 3 751
953ste op mijn tak, met een gewicht van zo goed als niets, en toch brak de tak af.’
Het koolmeesje vloog weg. De duif dacht na. Hij was al eeuwenlang, sinds de tijd van Noach om
precies te zijn, een expert in vrede. ‘Misschien is er ook slechts één mens nodig om de weegschaal te
doen omslaan en de hele wereld in vrede te laten leven’, dacht hij. (© Kolet Janssen)
Kun je van dit verhaaltje een stripje maken?

* Of een I love you boekje

Doel: om de kinderen te leren iets liefs te zeggen tegen mensen om hen heen. Knip de zes delen
uit en maak ze met een nietje vast als een boekje. De kinderen kunnen de blaadjes kleuren en uit
het boekje scheuren om aan iemand te geven. Moedig ze aan om het te doen en vraag later wat
men ervan vond.

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Zie de antwoorden onderaan deze pagina

Vragen

Antwoorden

1 Wat betekent de naam Nabal?

1 Abigail, die de zaak probeerde te sussen.

2 Waaruit bestond Gods Vredesmacht in dit
verhaal?

2 Meisjes werden uitgehuwelijkt.

3 Mochten meisjes in die tijd zelf kiezen met
wie ze gingen trouwen?

3 Hij zon op eerwraak

4 Wat deed Nabal voor doms?

4 Hij stierf aan een hartaanval.

5 Wat deed David voor doms?

5 Een weggelopen slaaf

6 Hoe liep het af met Nabal?

6 dwaas

7 Met wie trouwde Abigail later?

7 Koning Saul zat achter hem aan.

8 Waarom leefde David als rebellenleider in
de bergen?

8 Ze knielde voor hem.

9 Hoe liet Abigail merken dat ze David als
koning eerde?

9 Hij minachtte David en wilde hem geen
dankbaarheid betonen.

10 Hoe noemde Nabal David?

10 Met David

Antwoorden: 1-6

2-1

3-2

4-9

5-3

6-4

7-10

8-7

9-8

10- 5

