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David, Nabal en Abigaïl
David was heel boos op Nabal. “Pak jullie zwaarden en kom mee”, zei hij tegen
zijn mannen. Met 400 mannen trok hij op Nabal af. Hij zou wel eens laten
zien dat met hem niet te spotten viel. Niemand zou in leven blijven! Zag David
niet dat hij verkeerd bezig was? Eén van de knechten van Nabal, die had gehoord hoe hij David behandelde, was bang dat dit verkeerd zou aflopen.
Daarom ging hij naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. Hij wist dat zij een verstandige vrouw was; zij zou wel raad weten. Hij vertelde alles, ook dat David
zo goed voor hen gezorgd had. Maar nu zou David heel kwaad zijn en vast komen om hen allemaal te doden. Abigaïl schrok en begreep dat ze iets moest
doen. Snel liet ze een paar ezels vol laden met allerlei lekkers, broden, zakken wijn, vlees, koren en grote klompen vijgen. Een aantal mannen moesten ze
zo snel als ze konden naar David brengen. Zelf zou ze ook gaan. Onderweg
dacht ze na over wat ze tegen David zou zeggen. Ze vroeg God om hulp. David, die boos onderweg was, zag opeens een stoet ezels aankomen. Verbaasd
hoorde hij de mannen die ze voortdreven roepen, dat de vrouw van Nabal hem
dit stuurde en zelf ook naar hem onderweg was. Al snel zag David haar aan
komen rijden. Abigaïl stapte van haar ezel af en knielde voor David neer.
Toen zei ze eerbiedig: “Ach, mijn heer, straf mijn man toch niet voor zijn
misdaad. Hij is een dwaas. Ik wist er niets van, anders had u zeker allerlei
lekkernijen gekregen. U wilde iedereen doden, maar de Here heeft gezorgd
dat uw boze plannen niet door gingen. U zou immers onschuldigen gedood
hebben? Hoe zou u dan nog koning kunnen worden?”. David schrok van haar
woorden. Hij schaamde zich en was dankbaar dat zij gekomen was. Hij begreep heel goed dat God ervoor gezorgd had dat hij zijn domme plan niet zou
uitvoeren. David keerde beschaamd met zijn mannen om. Toen Abigaïl thuis
kwam zag ze dat Nabal dronken was. Pas de andere dag vertelde ze hem wat
ze gedaan had. Nabal schrok zo erg dat hij heel ziek werd. Na 10 dagen
stierf hij. Toen David hoorde dat Nabal dood was vroeg hij Abigaïl of zij zijn
vrouw wilde worden. Daar hoefde ze niet lang over na te denken: ja, dat wilde
zij wel. Voordat David koning werd moest hij nog veel meemaken. Hij moest
nog veel geduld leren. Hoe? Dat lees je de volgende keer.
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