17 mei 2020

De bouwstenen van de zondag

David en Abigaïl

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar
Compliment (Elise Mannah).

13. OM TE DOEN
4-8 jaar
Een wijs verhaal
In het bijbelverhaal zegt Abigaïl wijze dingen tegen David, waardoor
David van gedachten verandert. De kinderen horen en spelen het
verhaal.
Wat heb je nodig?
-	het bijbelverhaal
-	playmobilpoppetjes (of legopoppetjes)
Aan de slag:
- Lees het bijbelverhaal voor.
- De kinderen krijgen playmobilpoppetjes en spelen het verhaal na.

4-6 jaar
Ezeltje-dek-je
Abigaïl neemt eten mee naar David
om ervoor te zorgen dat David geen
verkeerde dingen doet. De kinderen
zetten het eten op de ezel.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad met de kleurplaat
- 	het werkblad met het eten
En verder:
- 	kleurpotloden
- 	scharen of prikpennen en priklappen
Aan de slag:
- De kinderen kleuren het eten op het
werkblad.
- Ze knippen of prikken het eten uit.
- Ze plakken het eten op of in de manden
van de ezel.
- De kinderen kleuren de kleurplaat.

Variant:
- Lees het bijbelverhaal (nog een keer) voor.
- Tijdens het lezen beeldt het kind het verhaal uit met het Playmobil.
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De bouwstenen van de zondag

David en Abigaïl
Wij zijn schapen aan het scheren.

Ik dank God
en ook Abigaïl.
Ze zegt wijze dingen.

Nabal, wilt u ons
en David eten geven?

Waarom zou ik
David eten geven?
Dat ga ik écht niet doen!

Ik heb eten voor David
en de soldaten bij me.

David, u wordt koning.
U mag niet
iets verkeerds doen.

8-12 jaar
David en Abigaïl
Lukt het de kinderen het verhaal van
David en Abigaïl goed weer te geven?
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad

6-8 jaar
Wie? Wat? Waar?
De kinderen kijken welke figuren uit
het bijbelverhaal ze waar moeten
plaatsen op de tekening.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	beide werkbladen op stevig papier
En verder:
- 	viltstiften of kleurpotloden
- 	scharen
- 	lijm

En verder:
- 	scharen

Tip

Wil je deze knutsel met
kleuters doen? Wijs hun aan
waar de figuurtjes moeten
worden geplakt, en gebruik
eventueel prikpennen en
priklappen in plaats van
scharen.

Aan de slag:
-D
 e kinderen kleuren de figuren op het werkblad.
-Z
 e knippen de figuren uit.
-Z
 e plakken de figuur bij de bijbehorende uitspraak.
-D
 e kinderen kleuren de tekening verder in.

Aan de slag:
- De kinderen knippen alle zinnen uit.
- De kinderen zetten het verhaal in de juiste volgorde.
- Als ze de puzzel in de juiste volgorde hebben gelegd,
lezen ze van boven naar beneden hoe het komt dat
David geen verkeerde dingen doet door de tussenkomst
van Abigaïl.
Oplossing:
Je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde vandaag
wraak nemen en mensen doden, maar jij hebt me
tegengehouden.
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David en Abigaïl
Wat heb je nodig?
* Een lege weckpot * een waxinelichtje * azijn
* 1,5 pakje bakpoeder * een gasaansteker
1

2

3

4

Strooi het bakpoeder in de weckpot.

Zet het waxinelichtje in de pot.

Steek het waxinelichtje aan.

Laat voorzichtig wat azijn langs
de rand van de weckpot lopen.

8-12 jaar
Niet doen!
David luistert naar Abigaïl als ze tegen
hem zegt dat hij geen wraak mag
nemen en onschuldige mensen mag doden. Veel later
schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen wat Abigaïl
al tegen David zei.
De kinderen puzzelen wat Paulus heeft geschreven.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
Aan de slag:
- De kinderen maken de puzzel.
Oplossing:
Beste vrienden, neem geen wraak op anderen.

Wat
gebeurt
er?

Tip

Paulus vertelt in
Romeinen 19 na vers 12
waarom je geen wraak
moet nemen, en wat je
wél moet doen. Lees
dit gedeelte met
elkaar.

8-12 jaar
Wijze woorden
David zegt tegen Abigaïl: ‘Ik dank jou, want
je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde
vandaag wraak nemen en mensen doden,
maar jij hebt me tegengehouden.’
De kinderen zien deze tekst met een proefje.
Wat heb je nodig?
-	een lege weckpot of vuurvaste vaas
-	een waxinelichtje
-	azijn
-	1,5 pakje bakpoeder
-	een gasaansteker
Aan de slag:
- Strooi het bakpoeder in de weckpot.
- Het bakpoeder staat voor het eten dat Nabal

niet wil delen.
- Zet het waxinelichtje in de pot.
- Het waxinelichtje staat voor David.
- Steek het waxinelichtje aan.
- David ontsteekt in woede.
- Laat voorzichtig wat azijn langs de rand in de
weckpot lopen.
- Abigaïl spreekt wijze woorden tegen David.
- Wat gebeurt er?
- De woorden van Abigaïl sijpelen door. Ze
hebben effect: Davids woede bekoelt, hij
verandert van gedachten.
Uitleg:
Als bakpoeder en azijn worden vermengd,
gaat het schuimen. Er ontstaat koolstofdioxide.
Dit verdringt de zuurstof in de weckpot.
Hierdoor gaat het waxinelichtje uit.

8
3
1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Werkblad (4-6 jaar)

David en Abigaïl

1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Werkblad (4-6 jaar)

David en Abigaïl

1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Werkblad (6-8 jaar)

David en Abigaïl

1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Werkblad (6-8 jaar)

David en Abigaïl
Wij zijn schapen aan het scheren.

Ik dank God
en ook Abigaïl.
Ze zegt wijze dingen.

Nabal, wilt u ons
en David eten geven?

Waarom zou ik
David eten geven?
Dat ga ik écht niet doen!

Ik heb eten voor David
en de soldaten bij me.

1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 | David en Abigaïl

David, u wordt koning.
U mag niet
iets verkeerds doen.
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Toen zei David tegen
Abigaïl: ‘Ik dank jou,
want je hebt wijze
woorden gesproken. Ik
wilde vandaag wraak
nemen en mensen
doden, maar jij hebt
me tegengehouden.’

NABAL
Nabal is gemeen en slecht. 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 ( je leest het in Jozua 14:13-15).
Nadat Nabal is overleden, trouwt David met
Nabals vrouw Abigaïl. Zo wordt David een
belangrijke persoon voor de familie van
Kaleb. Later wordt David zelfs koning in
Hebron, de stad van Kaleb!

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. In het verhaal van vandaag
trouwt David met Abigaïl. Zij is zijn derde vrouw. Abigaïl is
niet alleen mooi, maar ook wijs. Ze durft te zeggen dat ze
het niet met David eens is (lees maar in 1 Samuel 25:14-35).
Een andere bekende vrouw van David is Batseba. Zij is de
moeder van Salomo, de opvolger van David.

1 Samuel 25:32-33

Wat heb je nodig?
* Een lege weckpot * een waxinelichtje * azijn
* 1,5 pakje bakpoeder * een gasaansteker

WIJZE WOORDEN

1

2

Strooi het bakpoeder in de weckpot.

Zet het waxinelichtje in de pot.

3

4

Steek het waxinelichtje aan.

Laat voorzichtig wat azijn langs
de rand van de weckpot lopen.

David zegt tegen
Abigaïl: ‘Ik dank jou,
want je hebt wijze
woorden gesproken. Ik
wilde vandaag wraak
nemen en mensen
doden, maar jij hebt me
tegengehouden.’
Met een proefje zie je
deze tekst.

Wat
gebeurt
er?

Uitleg: Het bakpoeder staat voor het eten dat Nabal niet wil delen. Het waxinelichtje staat voor David. David ontsteekt in woede. Abigaïl spreekt wijze woorden (azijn) tegen David. De
woorden van Abigaïl sijpelen door. Ze hebben effect: Davids woede bekoelt, hij verandert van gedachten.
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VANDAAG

DAVID WIL NABAL EN IEDEREEN DIE BIJ HEM HOORT, DODEN.
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WIJZE

MENSEN

ABIGAÏL ZIET DAVID EN STAPT VAN HAAR EZEL AF.

DAVID IS IN DE BUURT VAN NABAL EN STUURT SOLDATEN
NAAR HEM.

JE

NEMEN

TEGENGEHOUDEN.

IK

IN MAON WOONT EEN RIJKE MAN. HIJ HEET NABAL.

ZE VERZAMELT ETEN EN LEGT DIE OP EEN PAAR EZELS.

DAVID TROUWT MET ABIGAÏL.

DE SOLDATEN VERTELLEN TEGEN DAVID WAT NABAL HEEFT
GEZEGD.

WRAAK

GESPROKEN.

NABAL ZEGT TEGEN DE SOLDATEN: WAT DENKT DAVID WEL!
WAAROM ZOU IK MIJN BROOD, WATER EN VLEES AAN JULLIE
GEVEN?
ABIGAÏL HOORT WAT DAVID WIL GAAN DOEN.

WILDE

EN

ABIGAÏL GAAT MET HAAR KNECHTEN OP DE EZELS NAAR
DAVID.

DAVID ZEGT TEGEN VIERHONDERD SOLDATEN DAT ZE HUN
ZWAARD MOETEN PAKKEN EN MEE MOETEN GAAN.

HEBT

NABAL IS BIJ DE STAD KARMEL. ZIJN SCHAPEN WORDEN
GESCHOREN.

MAAR

WOORDEN

DE SOLDATEN VAN DAVID VRAGEN AAN NABAL OM HEN
GOED TE BEHANDELEN EN ETEN TE GEVEN.

ZE VERTELT OOK DAT DAVID GEEN VERKEERDE DINGEN MAG
DOEN.

HEBT

ME

DODEN

JIJ

EN DAVID DANKT ABIGAÏL VOOR HAAR WIJZE WOORDEN.

DAVID NEEMT DE GESCHENKEN VAN ABIGAÏL AAN.

ABIGAÏL VERTELT TEGEN DAVID DAT ZE GESCHENKEN BIJ
ZICH HEEFT.

DAVID DANKT GOD DAT HIJ ABIGAÏL NAAR HEM HEEFT
GESTUURD.

Lukt het jou om het verhaal van David en Abigaïl goed weer te geven?

DAVID EN ABIGAÏIL

David en Abigaïl
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NIET DOEN!
David luistert naar Abigaïl als ze tegen hem zegt dat hij geen
wraak mag nemen en onschuldige mensen mag doden. Veel
later schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen wat Abigaïl al
tegen David zei. Kun jij ontdekken wat Paulus heeft geschreven?

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 de 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
CDBJF
EPQON
ZTSXW
UYTWV
QILGE
WVZYX
URSZT
KRLIM
MFJPE
UORQN
DHEOG
VXFEI

RNTUQ
NPOZT
GKTSVE
IHESF
NMZTW
GROLJ
KYJEV
SWKGE
NTPRV
WXYZ
TRUSX
ACEBR

IOUAE
TNPSK
UZOQW
SPWVR
TFAGD
VOPSN
EIKDJ
ZEHRL
VWRTS
KIJTE
RTSNO

OPLOSSING:

,

.
Romeinen 19:12
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