• door Gerda Hoddenbagh-Los

Vrouwen in de Bijbel:
Abigaïl (1 Samuël 25)
Wat een bewonderenswaardige vrouw, die Abigaïl. Zij bezit
alles wat je als vrouw maar kunt wensen: schoonheid,
wijsheid, een rijke man, noem maar op. Ze groeit op in het
vruchtbare bergland van de Karmel. Haar naam betekent
zoiets als: vader verheugt zich. Kennelijk is deze vader blij
met zijn dochter. Maar waarom huwelijkt hij haar dan uit
aan een man als Nabal, wiens naam ‘dwaas’ betekent?
Wellicht speelt geld een rol. Nabal bezit 3000 schapen en
1000 geiten. Hij is dus een aantrekkelijke partij, die zijn
bezit graag uitbreidt met een aantrekkelijke jonge vrouw.
Hij is een nakomeling van Kaleb, maar helaas is er van diens
geloof geen spoor te vinden. Groter tegenstelling binnen een
huwelijk kan men zich nauwelijks voorstellen. Alles op een
rij gezet zien we het volgende contrast:
Nabal
dwaas
dom, onverstandig
nors
ruw
hoogmoedig
hebzuchtig
gelooft de leugen
bezit aardse rijkdom
vol van wijn
wandelt in duisternis

Abigaïl
wijs (Spr.14:1)
intelligent, verstandig
(Spr.16:21)
vriendelijk (Fil.4:5)
zachtmoedig (Matt.11:29)
nederig (Spr.16:19)
vrijgevig (Spr.11:25)
gelooft de waarheid
(1Ko13:6)
erkent geestelijke rijkdom
(1Kor.2:14,15)
vol van de Geest (Ef.5:18)
wandelt in het Licht (Ef.5:9)

Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Schande
Nabal staat bekend om zijn nare karakter. Het is iemand om
uit de buurt te blijven. Dat merken ook de knechten van
David als zij namens hun heer zegenwensen komen
overbrengen op het jaarlijkse schaapscheerdersfeest. Bij een
dergelijke gelegenheid mag iedereen delen in de feestvreug-
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de, maar Nabal stuurt de mannen op de meest botte manier
met lege handen weg. Alsof hij niet weet waarom David met
zijn mannen rondzwerft in de woestijn. Alsof hij niet
dankbaar mag zijn dat deze mannen als vrijwillige security
optreden rond zijn kudden. De mannen ervaren de afwijzing als een grote schande en David komt dan ook direct in
actie. De dagen van Nabal en de zijnen zijn geteld. Met de
baas valt helaas niet te praten, maar één van de knechten
vertelt Abigaïl wat er is voorgevallen. Zij realiseert zich de
consequentie van het gebeurde. Ze aarzelt geen moment,
maar belaadt diverse ezels met een deel van de overvloed en
snelt David tegemoet.

Wijsheid
Stel je de ontmoeting met David voor: een schitterend
tafereel. Vierhonderd stoere, gewapende mannen tegenover
één enkele vrouw, geknield op de grond. Abigaïl toont hier
al haar prachtige kwaliteiten en haar geloof in het toekomstige koningschap van David. Wat een wijsheid, wat een
geloof, wat een onzelfzuchtige nederigheid! Zij pleit niet
voor het leven van haar man, maar confronteert David met
de gevolgen van zijn wraakactie. Haar missie slaagt. David
prijst Abigaïl en erkent in het gebeuren de hand van God.
Einde verhaal? Nabal weet nog van niets. De man die de
komende koning nog geen schapenbout gunde, heeft voor
zichzelf een koningsmaal aangericht. Abigaïl is zo wijs om
hem pas de volgende dag op de hoogte te brengen van haar
reddingsactie. Nabal komt letterlijk niet meer bij van woede.
Zijn verharde hart wordt als steen. God geeft in Zijn genade
nog tien dagen respijt. Dan sterft Nabal. Als David dit
bericht ontvangt stuurt hij knechten om Abigaïl te halen.
Opnieuw haast zij zich in de richting van David. Haar leven
gaat ingrijpend veranderen. Voorlopig zal zij delen in het
lijden – de verwerping - van haar geliefde. Maar haar geloof
ziet zijn toekomstige heerlijkheid (Rom.8:17).
Vraag: Welke van de hierboven genoemde karaktertrekken herken je
als van Christus? En welke kenmerken jouw leven?

