
 

Vrouwen in de  

Bijbel: 

Abigail & ik 

Wijsheid en 
onafhankelijkheid 

Mijn gebed voor vandaag 
Liefhebbende hemelse Vader, dank U 
dat U ons voorbeelden geeft, zodat 
wij bemoedigd worden om de leiding 
van de heilige Geest te volgen om 
vrede en begrip te bevorderen. 
 
Delen 
Abigail was moedig, zij ondernam 
actie ook al was dit gevaarlijk. Als er 
fysieke of emotionele mishandeling in 
het spel is kan het erg moeilijk  zijn 
om tegen een echtgenoot of 
leidinggevende in te gaan. Het is 
belangrijk om te weten hoe te 
handelen in zo’n situatie. Neem 
iemand in vertrouwen waarbij je 
jouw verhaal kwijt kunt.  
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Vrouwen in de Bijbel: Abigail & ik                                                         Bijbelgedeelte:  1 Samuël 25 

 

Introductie 

In 1 Samuël 25 lezen we het verhaal  

van Abigail, de vrouw van Nabal. Zij 

was ‘verstandig en mooi’. Dit hoofdstuk 

vertelt het verhaal van een vrouw die 

haar onafhankelijkheid en wijsheid 

gebruikte om een mogelijke ramp te 

voorkomen. Abigail was een dappere 

vrouw die het beste maakte van een 

moeilijke situatie. De jaren met Nabal 

hadden haar niet verbitterd of 

wraaklustig gemaakt. De Heer eerde 

haar voor haar consequente houding, 

haar ruimhartigheid en haar bereidheid 

om het goede te doen, hoe moeilijk dat 

ook was. 

 

Ontdek  

  * Haar karakter 

  * Haar verdriet 

  * Haar vreugde 
 

Verdieping  

1. Wat deden Nabal en zijn dienaren                                                                   

aan het begin van hoofdstuk 25? 

(Vers 2) 

 

 

  2. Toen David zijn mannen naar Nabal   

      stuurde om voedsel te vragen, wat     

      was Nabal’s norse antwoord?   

      (Verzen 4-11) 

 

3. David’s dienaren keerden terug     
    naar David en brachten verslag uit  
    wat er gebeurd was. Wat was   
    Davids reactie? (Verzen 12-13) 

 
4. Een van Nabal’s dienaren  

       vertelde Abigail wat er gebeurd  
       was. Hoe noemde de dienaar  
       Nabal? (Verzen 14-17) 

5. Zij was een vrouw van begrip en   
    een  vredestichtster, wat deed  
    Abigail?(Verzen 18-20) Maak een   
    lijst van de voorraden die ze   
    meenam. Wat zegt dit over haar? 

 
6. Waarom, denk je, vertelde zij Nabal  

       niets? 
 

7. Toen David Nabal’s landgoed  
       naderde, wat was hij toen van plan  
       om te doen? Wat vind je van zijn  
       reactie? (Verzen 21-22) 
 

8. Toen Abigail David zag, wat deed zij  
        toen? (Verzen 23-24)                      
 

 
9. Wat zei ze over Nabal? (Vers 25) 
 
10. Hoe reageerde David op haar      
      excuses en geschenken?        
     (Verzen 32-35)  
 
11. Wat gebeurde er met Nabal toen  
       Abigail hem vertelde wat zij gedaan  
       had? (Verzen 36-38) 
 
12. Toen David hoorde van Nabal’s  
       dood, wat vroeg hij toen aan  
       Abigail?  (Verzen 39-40) 
 
13. Hoe reageerde Abigail?                   
      (Verzen 41-42) 

Woorden voor Vandaag 

14. Was het in die tijd gepast en  

      gerechtvaardigd voor een  

      echtgenote om tegen de wensen  

      van haar echtgenoot in te gaan,  

      zoals Abigail deed?  

 

15. Als je denkt aan de diplomatieke   

      manier waarop Abigail het     

      probleem benaderde, kun je dan      

      bedenken op wat voor specifieke     

               manier je een situatie zou    

               benaderen  waarin jij als    

               vredestichtster zou kunnen                              

             

           fungeren? Wat zou jij doen om een          

           conflict te helpen oplossen? 

 

Discussievragen 

1. Hoe reageer jij als iemand die de  

    leiding heeft een slechte keuze  

    maakt? Als de keus invloed heeft op     

    jou, wat zou je dan doen? 

2. Was het juist van Abigail om tegen  
    de wensen van haar man in te gaan?  
    Hoe kan het juist zijn om oneerlijk of   
    bedrieglijk te zijn, als het ‘om  
    een goede reden’ is? 

Woorden van Wijsheid 

Het vermogen om vrede te bereiken 

door onafhankelijk te handelen laat 

zien dat Abigail een wijze vrouw is. Het 

bevorderen van een vreedzame sfeer 

binnen onze invloedssfeer geeft blijk 

van wijsheid. Jezus zegt ons in Matteüs 

5:9: ’Gelukkig die zich inzetten voor de 

vrede: God zal hen zijn kinderen 

noemen.’ Vreedzame resultaten 

kunnen gevonden worden wanneer wij 

ons nederig laten leiden door de heilige 

Geest als Hij ons helpt bij gespannen en 

moeilijke verhoudingen. 

                       Abigail 
Haar naam betekent  ‘Mijn Vader is vreugde’  

 


