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God zorgt voor regen en zon
De vruchtbare aarde is iets om altijd 
dankbaar voor te zijn.

‘Nog maar een korte tijd,’ zegt Mozes, ‘dan zal 
jullie leven enorm veranderen. Niet langer zul 
je telkens je tenten op hoeven te breken. Jullie 
gaan in huizen wonen. Op de akkers groeit 
jullie eten in overvloed. Je zult genieten van 
graan, druiven, vijgen, dadels, granaatappels 
en honing, en er is altijd water. Je zult in onge-
kende luxe leven.’
Mozes zwijgt even en kijkt naar de mensen 
die naar hem luisteren. De meesten staren 
dromerig voor zich uit. Ze proberen zich voor 
te stellen hoe het is om in huizen te wonen 
en zomaar sappige druiven te plukken in een 
wijngaard. De meesten hebben dat nooit 
gekend. Die zijn al hun hele leven nomaden in 
de grote woestijn. Vluchtelingen uit Egypte. 
Daar waren ze slaven geweest. Sindsdien zijn 
ze al veertig jaar op weg naar de vrijheid. Het 
was een moeilijke weg. Met vallen en opstaan 
moesten ze leren hoe je als volk samenleeft en 
hoe belangrijk het is om op God te vertrou-
wen in moeilijke tijden. 
Mozes vervolgt zijn preek: ‘Maar vergeet nooit 
dat je de luxe straks niet aan jezelf te danken 
hebt. Zelfs al heb je zelf geploegd, gezaaid, 
gesnoeid en geoogst: God heeft het belang-
rijkste werk gedaan. Hij heeft jullie bevrijd uit 
Egypte. Hij beloofde je grootouders dat jullie 
het beter zouden hebben. Hij heeft woord 
gehouden en jullie dwars door de woestijn 
naar dit nieuwe leven geleid. En hij zal voor 
jullie blijven zorgen. God zorgt voor regen en 
zon en vruchtbare aarde, zodat alles groeien 
en bloeien kan.
Knoop dit dus goed in je oren: vergeet nooit 
om God te danken voor al het goede in je 
leven.’

Deuteronomium 8:2-10

Gespreksvragen:
  Wat eten mensen, dat niet van moeder 

aarde komt?
  Klopt het dat God het belangrijkste werk 

heeft gedaan, ook al heb je zelf hard 
gewerkt voor je eten?

Gebedsintentie:
Heer, U zorgt ervoor dat alles groeien en 
bloeien kan. Wij mensen zijn slechts hulpjes 
in uw tuin. Doordring ons van dankbaarheid 
voor uw werk op onze aarde. En leid ons 
uit de woestijn van egoïsme en zelfgenoeg-
zaamheid.

Beauty and the beast  •
Vervolg van het verhaal over David en 
Nabal.

‘Wat een sukkel!’ Abigaïl is woest als ze hoort 
wat haar man Nabal heeft gedaan. Zojuist 
kwamen een paar knechten van haar man het 
haar vertellen: ‘De strijders van David kwamen 
naar het schaapscheerdersfeest. Davids 
mensen hebben ons altijd beschermd. Maar 
uw man lachte ze uit en stuurde ze met lege 
handen weg. David zal dit niet over zijn kant 
laten gaan. Uw man heeft zichzelf in het onge-
luk gestort, en ons erbij. Verzint u alstublieft 
iets.’
Snel laat Abigaïl ezels beladen met eten en 
drinken om een leger van vierhonderd man 
een week te kunnen laten feesten. Brood, 
wijn, vlees, graan, rozijnen en vijgen: twintig 
ezels zakken haast door de knieën onder het 
gewicht. Zo rijdt een stoet David tegemoet, 
met achteraan Abigaïl. David is inderdaad 
diep beledigd en op weg naar Nabal om 
wraak te nemen. Op de bergpas staan ze plot-
seling oog in oog. Zodra Abigaïl David ziet, 
glijdt ze van haar ezel en valt voor hem op 
haar knieën. ‘Duizend excuses voor mijn man, 
heer David,’ zegt ze. ‘Hij is een sukkel. Geef 
hem geen aandacht alstublieft. Neem deze 
geschenken aan voor u en uw mannen, als 
dank voor de bescherming van onze knech-
ten. Ik weet dat God achter u staat. Later, 
als God u koning maakt, moet u een schoon 
geweten hebben en geen onschuldig bloed 
hebben vergoten. Neem daarom alstublieft 
deze geschenken aan als genoegdoening.’
‘Dank u wel,’ zegt David. Hij is blij verrast. ‘U 
hebt me behoed voor een grote vergissing. Ik 
wilde echt wraak nemen. Goddank bent u op 
mijn pad gekomen. U kunt gerust naar huis 
gaan. Ik heb uw excuses aanvaard en zal uw 
mensen met rust laten.’

1 Samuel 25:14-35

Gespreksvragen:
  David is de vrouw van Nabal dankbaar. 

Waarom? Is dat begrijpelijk?
  Welk woord past het beste bij de actie van 

Abigaïl: dankbaarheid - boosheid - zorg-
zaamheid - onderdanigheid - angst?

Gebedsintentie:
Heer, de wereld is vol boosheid, wraak en 
angst. Laten we ons ervan bewust zijn als we 
een kort lontje hebben, waardoor we dingen 
kunnen doen, die niet goed zijn en die we 
eigenlijk ook niet willen. 

Ondankbaar  •
Nabal behandelt de manschappen van 
David heel ondankbaar.

‘Ga naar Nabal,’ zei David tegen tien van 
zijn strijders. ‘Hij is op de Karmel bij het 
schaapscheerdersfeest. Doe hem de groeten 
van me. En wens hem het beste voor zijn 
familie en zijn bedrijf. Herinner hem eraan 
dat we de afgelopen maanden goed voor 
zijn herders zijn geweest. We hebben hen 
zelfs beschermd tegen rovers. Zijn knechten 
kunnen dat bevestigen. Nabal zal jullie belo-
nen en laten meedelen in de feestvreugde. Bij 
het afscheid zal hij jullie voor ons meegeven 
wat hij missen kan.’
Dat is een leuke opdracht! Iedereen weet dat 
Nabal schatrijk is. Hij heeft meer dan driedui-
zend schapen en meer dan duizend geiten. 
Het schaapscheerdersfeest is het grootste 
feest van het jaar. Daar hebben de strijders 
van David wel zin in. 
Hoopvol komen ze de volgende dag bij Nabal 
aan. Maar die reageert heel anders dan ze 
hadden gedacht. ‘Wat heb ik met jullie te 
maken?’ sneert hij. ‘Wie is die David? Er zijn 
zoveel Davids. Iedereen kan zich wel voordoen 
als een ander. Het wemelt tegenwoordig van 
de weggelopen slaven. Denk je nou echt dat 
ik het feestmaal voor mijn scheerders ga weg-
geven aan de eerste de beste vreemdelingen? 
Scheer je weg!’
Teleurgesteld komen de strijders bij David 
terug. Als die hoort hoe zijn strijders zijn 
behandeld, springt hij bijna uit zijn vel van 
woede. ‘Wat? Wat denkt die vent wel? 
Hebben we daarvoor ons leven gewaagd om 
zijn herders en kuddes te beschermen? Niet 
één schaap is hij kwijt en wat krijgen wij? 
Stank voor dank! Kom op, pak je wapens, 
allemaal. We gaan die schoft een lesje leren. 
Morgenochtend leeft niet een van de mannen 
in zijn familie meer.’
Zo stuift een guerrilla van vierhonderd man 
nog diezelfde dag naar Nabal. Had hij maar 
‘dankjewel’ moeten zeggen voor de diensten 
van Davids strijders.
(wordt vervolgd)

1 Samuel 25:1-13

Gespreksvragen:
  De rijke Nabal gelooft de mannen van 

David niet. Heeft hij een punt?
  En David, als hij uit zijn vel springt van 

woede… heeft hij een punt?

Gebedsintentie:
Heer, wat zijn mensen toch achterdochtig en 
ondankbaar. Geef ons een luisterend oor en 
een luisterend hart. Zodat we elkaar beter 
begrijpen en waarderen.

Gewoon goed doen  •
‘Verwacht geen beloning van God als je 
goed doet,’ zegt Jezus.

Een gewone klas op donderdagochtend. 
Meneer Dieters controleert of iedereen zijn 
huiswerk heeft gemaakt. Een paar leerlingen 
hebben het niet af. Ze geven een reden op, 
of een smoes, of ze geven toe dat andere 
dingen leuker waren. Sommigen krijgen een 
waarschuwing. Eentje krijgt straf, want het is 
al de zoveelste keer. Dan loopt meneer Dieters 
naar het bord en legt een opdracht uit. 
Maar Dennis doet niet mee. Nijdig krast hij 
dikke strepen in zijn schrift.
‘Dennis, wat zou volgens jou meneer Jansen 
moeten doen?’ vraagt meneer Dieters. Dennis 
weet niet waar het over gaat. Hij is veel te 
kwaad om op te letten. Met hoog opgetrok-
ken schouders gromt hij: ‘Moet híj weten!’ 
Verbaasd kijkt meneer Dieters Dennis aan. 
‘Wat is er aan de hand?’ Dan barst Dennis los: 
‘Áltijd ziet u alleen onze fouten. Als iemand 
zijn huiswerk niet af heeft, krijgt hij gelijk straf. 
Maar als je je huiswerk wél afhebt, dan zegt u 
er niks van. Er kan niet eens een complimentje 
vanaf. Dat vind ik zo stom, daar baal ik van, 
weet je!’
Even is meneer Dieters stil. Dan zegt hij: ‘Je zit 
hier op school om dingen te leren. Dat bete-
kent dat júllie je huiswerk doen en opletten 
tijdens de les, en dat ík lessen voorbereid en 
die geef. Ik verwacht geen compliment van 
jou voor de les die ik geef. Het is normaal dat 
ik dat doe, het hoort bij de afspraak. En het is 
ook normaal als jij je huiswerk doet. Daar hoef 
je geen compliment voor, het is gewoon jouw 
deel van de afspraak.’

Over complimenten en beloningen had Jezus 
het ook met zijn leerlingen. ‘Verwacht geen 
beloning van God als je goed doet,’ zegt hij. 
‘Goede dingen doen en mensen helpen is 
gewoon je werk. Het hoort bij de afspraak die 
God met jullie heeft gemaakt.’ 

Lucas 17:7-10

Gespreksvragen:
  Heb je een leraar weleens bedankt voor 

een goede les?
  Vind je dat goede dingen doen en mensen 

helpen gewoon is?

Gebedsintentie:
Heer, het huiswerk voor school is niet altijd 
even leuk. Het huiswerk voor het leven ook 
niet. Geef dat we opgewassen zijn tegen de 
taken die het leven ons stelt. Dankuwel voor 
alle goede dingen die het leven ons brengt.

Bedankje  •
Jezus geneest tien mensen; slechts één 
van hen bedankt hem.

Tien mensen leden aan lepra. Daar waren 
nog geen medicijnen voor en het was heel 
besmettelijk. Ze moesten daarom altijd uit de 
buurt van gezonde mensen blijven. Ze leefden 
in groepjes buiten de stad en leefden van 
restjes eten die mensen uit medelijden naar ze 
toe gooiden. 
Zo’n groepje leprozen riep vanaf een veilige 
afstand naar Jezus: ‘Meester Jezus, heb 
medelijden met ons!’ Ze hoopten op wat eten. 
Maar Jezus riep terug: ‘Ga naar de tempel en 
laat je aan de priesters zien.’ De tempel? Daar 
mochten ze toch niet komen? Ze gingen toch 
maar. En onderweg verdwenen zomaar alle 
zweren. Ze waren genezen! Een wonder!
Een van hen ging direct terug om Jezus te 
bedanken. 
Maar waar waren die negen anderen?
‘O, maar ik moest toch naar de tempel van 
hem?’ zou de eerste later misschien zeggen. 
‘En daarna kwam het er niet van,’ zou de 
tweede zeggen. En de derde zou aanvullen: 
‘Je weet hoe dat gaat. Je wilt eerst naar je 
familie. We hebben elkaar zo gemist al die 
jaren.’ En de vierde: ‘En ik moest werk zoeken.’ 
De vijfde: ‘Nog best lastig, werkgevers zijn 
altijd bang dat je toch weer ziek wordt.’ De 
zesde: ‘Ik vertel het niet als ik solliciteer.’ De 
zevende: ‘Ik wil het verleden zo snel mogelijk 
achter me laten. Niet achteromkijken.’ De 
achtste: ‘Je schaamt je toch hè, ook al kon je 
er niets aan doen.’ En de negende: ‘Waarom 
moet ik dankbaar zijn? Ik heb toch ook recht 
op een gezond lichaam? Ben jij elke dag dank-
baar voor je gezondheid? Nou dan.’ 

Lucas 17:11-19

Gespreksvragen:
  Zijn het begrijpelijke redenen waarom die 

negen Jezus niet bedanken?
  Zijn het geldige redenen waarom die 

negen Jezus niet bedanken?
  Ben jij elke dag dankbaar voor je gezond-

heid?

Gebedsintentie
Heer, wij staan vaak niet stil bij het meest 
kostbare in ons leven. En we merken dat 
pas als dat ons ontvalt. Leer ons dagelijks te 
danken voor het wonder van het leven.
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De teksten op deze twee pagina’s zijn van de 
hand van Hilda Algra.
De vragen en gebedsintenties zijn van 
Désiré Brokerhof.
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