
 
 

 

 

 

 

 

KAÏN EN ABEL 

 

Adam en Eva woonden samen in een prachtig land. Adam en Eva kregen een baby, een jongetje en zij 

noemden hem Kaïn. Eva was heel blij en zei: “Dank je wel, God, voor mijn lieve kindje”. Na een tijdje 

kregen Adam en Eva een tweede zoontje. Ze noemden hem Abel.  

 

De twee broers werden groot. Kaïn ging zorgen voor het land. Hij zorgde voor het graan voor het brood 

en Abel voor de schapen. Het graan groeide volop en de schapen kregen veel lammetjes. Ze zijn zo blij 

met alles wat ze van God hebben gekregen. Ze willen dank je wel zeggen en God iets geven. Ze maken 

een altaar om daar hun cadeautjes op te leggen. Ze offeren iets aan God.  

 

Kaïn haalt het graan van zijn land en offert dit. Abel offert het allermooiste lammetje van het mooiste 

schaap om God te bedanken. God keek naar het offer van Abel maar naar het offer van Kaïn keek hij 

niet. Kaïn werd heel boos. God zag dat Kaïn heel boos werd en vroeg hem: “Waarom ben je zo boos? 

Als je het goed doet, kun je toch vrolijk zijn? Maar pas op als je zo boos wordt. Dat kan wel eens 

verkeerd aflopen”.  

 

Kaïn was woedend. Kaïn vroeg aan Abel: “Ga je mee een stukje wandelen?” Abel had daar wel zin in en 

ging met zijn broer mee. Toen ze in het graanveld kwamen, begon Kaïn zijn broer te slaan. Hij sloeg  

steeds harder en harder tot Abel niet meer bewoog.  

Kaïn liet zijn broer achter en ging terug naar huis. God vroeg: “Kaïn, waar is Abel?” Kaïn antwoordde: 

“Hoe moet ik dat nu weten? Moet ik altijd op mijn broer passen?” God stelt opnieuw een vraag aan 

Kaïn: ”Kaïn, waar is Abel? Wat heb je gedaan? Ik weet dat je Abel hebt geslagen tot hij viel en dat je 

hem hebt achtergelaten! Daarom krijg je straf!”  

 

God stuurde Kaïn weg. Hij moest zijn huis en land verlaten als straf voor wat hij had gedaan. Kain 

werd bang. God zag dat Kain bang werd en hij zei: “Ik zal op je passen, dat niemand je kwaad kan 

doen”. 

 
 


