
 
 

 

 

 

 

 

 

 
KAIN EN ABEL   

Naar Genesis 4, 1-16    

 

Eva was blij! Ze verwachtte een kindje van Adam. Haar buik werd elke dag een stukje dikker.  

 

Nadat het kindje geboren was, bedankte ze God. Ze noemde haar zoontje Kaïn. Kaïn kreeg al snel een 

broertje. Dit jongetje noemde ze Abel. Kaïn en Abel groeiden op. Abel werd schaapsherder en Kaïn 

werd boer en zorgde voor de gewassen op het land.  

 

De gewoonte was om aan God af en toe een geschenk te offeren.  Het liefst iets dat je zelf gemaakt of 

waar je voor gewerkt had. Kaïn besloot iets van zijn land te schenken als offer aan God. Abel besloot 

het mooiste lammetje van zijn beste schaap te geven als offer. Voor Kaïn leek het alsof God zijn offer 

minder aandacht gaf. Kaïn voelde dat en werd ontzettend boos. Zijn gezicht zag rood van woede.  

 

God zei tegen Kaïn: “Waarom, ben je zo kwaad? Waarom staat je gezicht zo boos? Als je iets goeds 

doet, kun je toch vrolijk zijn! Maar als je niet iets goeds doet, dan kun je boos worden. Kun jij je woede 

de baas blijven?” 

 

Kaïn zei tegen Abel: “Kom, we gaan een eindje wandelen.” Toen ze in het open veld waren begon Kaïn 

met Abel te vechten. Hij sloeg Abel zo hard, dat Abel niet meer opstond. Abel was dood! Kaïn rende 

hard weg. Maar God had alles gezien en zei tegen Kaïn: “Waar is je broer Abel?”. “Ik weet het niet,” 

antwoordde Kaïn, “moet ik soms op mijn broer passen?” God zei: “Wat heb je gedaan, Kaïn! Ik wil dat 

je weg gaat, uit het land waar je bent geboren. Waar je ook heen gaat, op het land dat jij zult bewerken 

zal niets meer groeien. Je zult zwerven over de aarde!”  

 

Het was een zware straf die God aan Kaïn gaf. Kaïn was bang dat de mensen die hij zou tegenkomen, 

zouden weten dat hij zijn broer vermoord had. Hij was bang dat ze hem ook zouden doden. Maar God 

zei: “Kaïn, ik zal er voor zorgen, dat niemand jou zal doden. Zij zullen niet durven, omdat ik hen dan 

een nog grotere straf zal geven.”  

 

En zo ging Kaïn weg uit het land Eden waar hij geboren was. Hij ging wonen in het land Nod, dat ten 

oosten van Eden lag.  

 

 

 


