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Hoofdstuk 95          
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Tegenwoordig heeft bijna elk huis dubbel glas in de ramen. Maar dat was 

vroeger toen ik jong was, niet zo. Wij hadden in ons huis gewoon enkel glas. 

Weten jullie het verschil? Bij enkel glas beslaan de ramen bij grote 

temperatuurverschillen. Is het buiten koud en binnen in de kamer warm, dan 

beslaan de ramen. Je kan dan door het beslagen glas niet meer naar buiten 

kijken. Ik vond het als klein jongetje erg leuk om met mijn vinger op dat 

beslagen glas te tekenen. Maar dat mocht niet, want ook al maakte je later dat 

glas schoon met een droge doek, wanneer het glas opnieuw besloeg zag je de 

oude tekening van mij weer. En je naam op dat glas schrijven, dat mocht 

helemaal niet. 

Mijn moeder zei dan tegen mij: ‘Eelke, laat dat. Gekken en dwazen schrijven 

hun namen op deuren en glazen en jij bent niet gek. Stop ermee!’ 
 
 

Hoofdstuk 95         -       Nabal      -      1 Samuël  25 
 

In die jaren dat David door het land van Juda zwierf en zich daar verborgen 

hield voor koning Saul, sloeg hij een keer zijn kamp op helemaal in het zuiden  

in de nabijheid van het dorpje Karmel. De boeren die daar woonden waren niet 

blij met zo’n bende van zeshonderd ruige mannen. Ze verwachten niet anders 

dan dat David met zijn mannen hun schuren zouden plunderen en hun dieren 

stelen. Wat kon je daartegen doen? Zulke bendes hadden hun dolk los in de 

schede staan. 

 

Vooral één schatrijke boer in het dorpje Karmel ergerde zich heel erg aan de 

aanwezigheid van David en zijn mannen. Niet dat hij zelf zo’n beste was, want 

hij stond bekend als Nabal, de Dwaas. Die naam had hij niet zomaar gekregen. 

Hij was een spijkerharde man en nogal trots op zichzelf. Van niemand wilde hij 

goede raad aannemen en ook niemand hoefde bij hem te komen voor hulp. 

Iedereen moest maar op zichzelf passen. Dat had hij zelf ook gedaan. Niet voor 

niets had hij zo goed geboerd. Ook al had hij de bijnaam van ‘de Dwaas’, hij had 

toch maar drieduizend schapen en tweeduizend geiten en slaven, zoveel als hij 

nodig had. 

Geen wonder dat een man als Nabal niets van David moest hebben. Hij hield 

niet van dit soort mannen die volgens hem leefden van diefstal en roof. Hem 

maakten ze niet wijs dat David een eerlijk man was. Het gerucht ging dat koning 

Saul hem gevangen wilde nemen. En ook dat David te slim was om zich te laten 

pakken. Maar zoveel verstand had Nabal wel van dit soort figuren, die David 
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wilde zelf koning worden. Hij was een rebel die in opstand was gekomen tegen 

zijn koning. Hij hoopte maar dat koning Saul hem snel in de boeien zou slaan.  

 

De knechten van Nabal vertelden hem dat de boeren om hem heen een soort van 

verdrag met David gesloten hadden: hij en zijn mannen zouden nog geen 

lammetje van hun kuddes stelen en zij zouden ervoor zorgen dat geen 

struikrover of wie dan ook hun kuddes schapen en geiten kwaad kon doen. En 

dan moesten de boeren hem als beloning elk jaar iets van de opbrengst geven. 

Nabal moest erom lachen. Dat moest er nog bij komen dat hij met een zwerver 

een afspraak ging maken. Die David dacht zeker dat hij nu al koning was! Een 

koning had recht op schatting innen, (belasting betalen)  maar niet de eerste de 

beste bendeleider. Zijn knechten moesten maar tegen David zeggen dat hij zelf 

wel op zijn schapen kon passen en dat hij geen contact met hem wilde hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die David denkt zeker dat hij nu al koning is! 
 

Later hoorde Nabal van zijn schaapherders dat David en zijn mannen toch ook 

op zijn kuddes schapen en geiten pasten. Ze trokken met de schaapherders erop 

uit en hielden trouw de wacht. Geen struikrover durfde in de buurt te komen en 

ook geen leeuw of beer kreeg maar de kans om een dier te pakken. Nog nooit 

hadden ze zo’n goed jaar gehad nu de mannen van David hen beschermden.  

Het was Nabal wel goed. Als die David met alle geweld zijn dieren wilde 

beschermen, dan moest hij dat weten. Maar hij moest niet denken dat hij ook 

maar ergens recht op had. Zijn knechten hadden dat duidelijk tegen hem gezegd 

en als hij dat niet goed begrepen had dan zou hij het die roverhoofdman zelf nog 

wel eens aan z’n verstand brengen. 
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Het werd voorjaar, de lente kwam. In de mooie meimaand bloeide en groeide 

alles overdadig. Na de voorjaarsregen waren de velden prachtig gekleurd door 

veelkleurige bloemen. Voor de schapen en geiten waren deze weken een feest. 

Ze aten zich rond en vet.  

Nu was het de tijd om de schapen te scheren en het lange, zachte haar van de 

geiten te knippen. Voordat de gloeiend hete zomerzon ging branden moesten 

alle dieren uit de wol. Nabal zijn schaapscheerders waren van ’s morgens vroeg 

tot ’s avonds laat druk bezig. Drieduizend schapen en tweeduizend geiten, dat is 

niet niks.  

Toen het werk gedaan was gaf Nabal een groot feest waar nog weken lang over 

nagepraat zou worden. Een paar vette schapen meer of minder geslacht, dat 

maakte niets uit en op een extra zak wijn werd niet bezuinigd. De platte tafels 

bogen onder het gewicht van alle heerlijke spijzen en dranken. Tijdens het 

schaapscheerdersfeest mocht niemand iets te kort komen en boer Nabal zorgde 

er wel voor dat hij zelf ook niets te kort kwam.  

 

Toen David hoorde dat het schaapscheerdersfeest van Nabal druk aan de gang 

was, stuurde hij direct tien van zijn mannen naar hem toe. Hij en zijn mannen 

hadden zo lang op Nabal zijn vee en knechten gepast, nu hadden ze ook wel een 

deel van de feestmaaltijd verdiend. Dat had hij wel niet toegezegd, maar nu hun 

werk gedaan was, zowel overdag als ’s nachts, zou hij hun toch wel een gedeelte 

van zijn overvloed gunnen. Geen fatsoenlijke boer zou dat kunnen weigeren. 

 

De tien jongemannen stapten vol goede moed naar de Karmel, waar Nabal 

woonde. Nabal had niet zo’n beste naam. Hij moest nogal zuinig zijn. Maar hij 

kon hen toch niet zonder goed fatsoen met lege handen terugsturen? Hij zou hun 

ook een paar ezels moeten geven om alles te kunnen meenemen.  

 

In de verte hoorden ze feestmuziek en toen ze dichterbij kwamen zagen ze de 

overvolle tafels met het heerlijkste eten en drinken. Wat een overvloed! Dit zag 

er wel anders uit dat het eten dat zij in hun legerkamp gewend waren. Maar 

vanavond zouden ook zij van dit heerlijke eten genieten. 

 

De tien mannen bogen diep voor het vrolijke, feestvierende gezelschap waar 

Nabal het middelpunt van was. De oudste van de tien die de boodschap van 

David over moest brengen liep dichter naar Nabal toe en zei: ‘Vrede zij met u en 

uw familie. Vrede met al uw bezittingen. Ik moet van mijn heer David het 

volgende tegen u zeggen: ‘Ik heb gehoord dat u een groot schaapscheerdersfeest 

geeft. En nu zijn mijn soldaten het hele jaar bij uw schapen, geiten en 

schaapherders in de buurt geweest. Zij hebben hen niet lastiggevallen. Nee, zij 

hebben op hen gepast, zodat geen struikrover of wie dan ook maar iets van u kon 

stelen. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn mannen en mij te geven wat u kunt 

missen.’ 
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De jongeman boog nog eens en wachtte. Hij had zijn boodschap gezegd en nu 

was het woord aan Nabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabal viert feest met zijn vrienden. 

 

Nabal grijnsde en wachtte met antwoord geven. Die schooiers durfden dus toch 

te komen. Ze waren nergens bang voor en nog brutaal ook. Hij had zijn knechten 

toch duidelijk genoeg laten zeggen dat hij niets, maar dan ook niets met die 

opstandeling uit Bethlehem te maken wilde hebben!  

Het werd heel stil aan de lange feesttafel. Luid en duidelijk zei Nabal zodat 

iedereen het kon horen: ‘Zo, David vraagt mij om een beloning voor het werk 

dat hij zogenaamd gedaan heeft? Maar ik vraag me af: wie is toch die David, die 

zoon van Isaï? Er zijn vandaag aan de dag zoveel knechten die tegen hun heer in 

opstand komen. Waarom zou ik dan mijn eten en drinken dat ik bestemd heb 

voor mijn eigen knechten met hem delen?’ 

Hij nam de beker met wijn die voor hem op tafel stond en dronk die in één keer 

leeg. Hij had zijn zegje gezegd en het feest kon doorgaan. Hij was duidelijk 

geweest tegen die tien mannen van David.  

 

Niet één van de mannen van David zei iets. Alhoewel hun handen jeukten om 

die boer Nabal te grazen te nemen, draaiden ze zich om en gingen weg. Dit was 

een zaak van David. Hij moest beslissen wat er nu ging gebeuren. 

‘Wie is toch die David, die zoon van Isaï?’ hoorden ze hem nog zeggen. Nu, dat 

zou hij spoedig te weten komen…. 
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Met lege handen kwamen ze bij David terug. Letterlijk vertelden ze hem wat 

Nabal gezegd had. Ze zagen hoe Davids donkere ogen vuur schoten en dat zijn 

handen begonnen te trillen van kwaadheid. 

‘Vergeefs heb ik boer Nabal beschermd,’ zei hij bitter, ‘die man heeft mij kwaad 

met goed vergolden. Mannen, te wapen!’ 

Alle mannen gorden hun zwaarden om. David zelf ook. Niet lang daarna 

vertrokken ze. Vierhonderd man sterk. Tweehonderd mannen bleven in de 

legerplaats achter om de wacht te houden. 

 

Terwijl David met zijn mannen op mars gingen naar Karmel en Nabal met zijn 

knechten het schaapscheerdersfeest vierde, was de vrouw van Nabal druk bezig 

om het leven van haar man te redden. Eén van de knechten die alles gehoord had 

was bij haar gekomen en had haar alles verteld. 

‘Uw man Nabal heeft David in het diepst van zijn ziel beledigd,’ zei hij tegen 

Nabals vrouw. ‘Nog even en ze zijn hier om bloedig wraak te nemen. Alleen u 

kunt ons redden, want met uw man valt niet te praten. De mannen van David 

zijn goed voor ons geweest. Als een muur waren zij om ons heen, al de dagen en 

nachten dat wij ginds de schapen weidden.’ 

 

Abigaïl, de vrouw van Nabal, was een flinke vrouw, jong, knap en met een 

helder verstand. In niets leek zij op haar norse en egoïstische man. Zij begreep 

dat er nu direct iets gedaan moest worden! Zo snel ze kon maakte ze een groot 

geschenk klaar voor David en zijn mannen. Tweehonderd broden, twee zakken 

wijn en het vlees van vijf schapen. Ook nam ze vijf zakken geroosterd graan, 

honderd rozijnenkoeken en tweehonderd vijgenkoeken. Ze legde al die spullen 

op een paar ezels en zei tegen haar knechten: ‘Ga alvast op weg, dan kom ik 

achter jullie aan.’ 

Toen zadelde ze haar eigen ezel en reed David en zijn mannen tegemoet. Ze 

geloofde vast en zeker dat ze niet ver hoefde te reizen omdat David met zijn 

soldaten er al aan zou komen. En ze had gelijk. Kort daarna zag ze hem aan de 

andere kant van de bergkloof aan het hoofd van zijn soldaten. Toen ze bijna bij 

elkaar waren sprong Abigaïl van haar ezel en boog zo diep voor David dat haar 

hoofd de grond raakte. Daarna liep ze naar David toe en nog voordat David iets 

kon zeggen, begon ze al te praten.  

Normaal gesproken kon ze haar woordje goed doen, maar nu het om het leven 

ging van haar man, haarzelf en van haar familie, sprak ze zoals ze nog nooit 

eerder gesproken had.  

‘O heer,’ zei ze, ‘wilt u alstublieft naar mij luisteren, naar uw slavin? Ik weet dat 

mijn man u heel erg beledigd heeft. Maar ach heer, trek u zich dat niet aan, want 

zoals zijn naam is, zo is hijzelf: een praatjesmaker, een grote dwaas! Hij beseft 

niet eens wat hij zegt. Maar heer, ik neem alle schuld op mij. Ik had uw 

knechten moeten ontvangen en geschenken moeten geven. Maar wilt u 
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alstublieft wat op deze ezels ligt, van mij aannemen? En wilt het alstublieft mijn 

man vergeven? Ach heer David, het gaat niet alleen om mijn man en om mij.  

Maar ook om uzelf vraag ik dit! Ik weet dat u eens koning over heel Israël zult 

zijn. Alstublieft, vergiet vandaag geen onschuldig bloed dat u uw hele leven zal 

achtervolgen. Ik weet zeker dat de Heer mij nu naar u gestuurd heeft en dat Hij u 

bewaart van moord en doodslag. En wanneer u eenmaal koning van heel Israël 

bent, denk dan aan mij, aan uw slavin en aan wat ik vandaag tegen u gezegd 

heb.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn man Nabal, de dwaas, beseft niet eens wat hij zegt. 
 

David hoefde niet lang over de woorden van Abigaïl na te denken. Met veel 

wraakgedachten was hij hier naartoe gereden, maar nu kon hij niet langer kwaad 

zijn. Wat kon hem die hele Nabal nog schelen, nu hij deze woorden van Abigaïl 

had gehoord?  Het was waar, Nabal had hem zwaar beledigd. Maar hij was nog 

geen koning die Nabal voor zijn gedrag mocht straffen. Wanneer hij al die 

mannen in het huis van  Nabal gedood zou hebben, dan was hij niets beter 

geweest dan koning Saul die de priesters vermoord had. Abigaïl had hem ervoor 

bewaard dat hij een grote bloedschuld op zich geladen zou hebben. 

Heel ernstig zei hij tegen Abigaïl: ‘Ik ben erg blij dat u gekomen bent en mij 

tegengehouden hebt om iets heel ergs te doen. Want als u mij niet tegemoet was 

gekomen, zo waar als God leeft en zo waar als u leeft  -  morgen zou er geen 

man van Nabal meer geleefd hebben. Ga terug naar uw huis. Er is geen schuld 

meer en uw geschenk neem ik maar wat graag aan.’ 

 

Toen Abigaïl weer thuis kwam was het feest nog in volle gang. Ze sprak die dag 

niet meer met hem, want haar man was stomdronken.  Toen Nabal de volgende 

dag zijn roes uitgeslapen had vertelde zijn vrouw hem alles. Hij schrok zo erg 

dat hij een hartaanval kreeg. Hij zakte roerloos in elkaar. Na tien lange dagen 

stierf hij, zonder nog een woord gezegd te hebben. 

 



 

7 
 

David was blij toen hij het nieuws over Nabal hoorde. Hij dankte de Heer, dat 

die voor hem rechtdag had gehouden.  

Dat men je vijanden lief moet hebben en geen kwaad met kwaad mag vergelden, 

dat wist David niet. Pas eeuwen later kwam de grote Davidszoon Jezus op deze 

wereld die zijn volgelingen leerde om te  bidden voor mensen die je onrecht 

aangedaan hebben…. 

 

Een tijd later gingen er weer knechten van David naar het huis dat van Nabal 

was geweest. Deze keer vroegen ze niet om brood en wijn, maar ze vroegen of 

Abigaïl, de jonge weduwe met David wilde trouwen. Ze hoefde er niet lang over 

na te denken. 

Ze zei: ‘Ik wil zelfs wel Davids slavin worden en de voeten van zijn dienaren 

wassen.’ 

Zij werd Davids derde vrouw. Davids eerste vrouw Michal had hij nooit weer 

gezien nadat zij hem die nacht in Gibea had helpen ontsnappen. Ze had hem met 

een touw uit het venster laten zakken. 

Koning Saul had haar aan een andere man tot vrouw gegeven. Zo ging dat 

vroeger. 

In het Zuiderland, in de plaats Jizreël had David een andere vrouw gevonden. Ze 

heette Achinoäm en woonde bij David in zijn legerkamp. Zo nam David op zijn 

zwerftochten twee vrouwen mee en wanneer ze een nieuw legerkamp opsloegen, 

dan zetten de mannen voor hun aanvoerder David een tent extra op.  

 

Ze werd Abigaïl, de vrouw van een rijke boer uit het Zuiderland, de vrouw van 

David, een zwerver en bendeleider. Maar Abigaïl geloofde vast en zeker dat 

eens de grote ommekeer zou komen en haar man op de troon van Israël zou 

zitten. 

 


