
Genesis 4 : 1 – 16             

Adam en Eva krijgen twee zonen, Kaïn en Abel. Kaïn vermoordt zijn broer Abel, hoewel God Kaïn had 

opgeroepen om zijn jaloezie en woede de baas te blijven. 

 

UITLEG VAN DE BIJBELTEKST                

We lezen een dramatisch verhaal over de eerste mensen, dat kort en krachtig verteld wordt. Adam 

en Eva zijn weggestuurd uit de tuin van Eden, en hun eerste twee kinderen worden geboren. Tussen 

die twee kinderen vindt de eerste misdaad plaats, een broedermoord. Daardoor is er voor het eerst 

sprake van schuld tussen mensen. Dit is een andere schuld dan in het vorige verhaal, over Adam en 

Eva in de tuin van Eden. De schuld die daar is ontstaan, is vooral schuld van de mensen tegenover 

God. Eerst wordt Kaïn geboren, daarna Abel. Kaïn wordt landbouwer, hij brengt God een offer van 

zijn oogst. Abel wordt herder en hij offert zijn mooiste eerstgeboren dier. God kijkt wel naar Abel en 

zijn offer, maar niet naar Kaïn. Waarom God wel naar de een kijkt en niet naar de ander, wordt niet 

uitgelegd. We lezen ook niet hoe Kaïn en Abel dit weten. Er wordt bijvoorbeeld niet gezegd dat de 

rook van Abels offer omhooggaat, richting de hemel, en de rook van Kaïns offer juist richting de 

aarde. Kaïn wordt woedend, het is duidelijk aan zijn gezicht te zien. Dan zegt God tegen hem: Als je 

goede dingen doet, kun je iedereen recht in de ogen kijken. Maar anders ligt het kwaad als een 

roofdier op de loer: het wil je te pakken krijgen en trekt aan je. Daarom moet je sterker zijn dan het 

kwaad. God roept Kaïn dus op om zijn verontwaardiging en jaloezie de baas te zijn. En hij zegt 

daarmee ook dat Kaïn dat kan. Maar Kaïn beheerst zich niet en hij slaat zijn broer Abel dood. God 

vraagt aan Kaïn waar zijn broer is. Het antwoord van Kaïn is, in de woorden van de Statenvertaling, 

een gezegde geworden in onze taal: ‘Ben ik mijns broeders hoeder?’ God ziet de moord als een 

misdaad, en hij straft Kaïn: voortaan moet Kaïn over de aarde zwerven. Maar God beschermt Kaïn 

ook: hij mag niet door een ander mens gedood worden. Daarom maakt God een teken op Kaïns 

lichaam, om hem te beschermen. Kaïn gaat in het land Nod wonen, een naam die ook ‘zwerven, 

dwalen’ betekent. 

 

BIJBELVERHAAL  4-8 jaar            

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de 

kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te leggen.  

Kaïn en Abel                    

‘Ik kan gaan oogsten!’ zegt Kaïn hardop tegen zichzelf. Tevreden wandelt hij over zijn land. Wat is 

alles goed gegroeid. Hij plukt een heleboel korenaren. In de verte ziet hij zijn broer Abel aankomen, 

met zijn kudde schapen. Kaïn en Abel zijn de kinderen van Adam en Eva. Kaïn werkt het liefst op het 

land. Abel zorgt graag voor de geiten en schapen. Kaïn kijkt nog eens naar de korenaren die hij net 

geplukt heeft. Hij kan wel een offer brengen aan God. Hij begint stenen te stapelen en maakt een 

vuur. Daarbovenop legt hij het koren. Dan komt Abel erbij staan met een lammetje in zijn armen. 

‘Wat ga je doen?’ vraagt Kaïn. ‘Ik ga ook een offer brengen,’ zegt Abel. ‘Ik wil God laten zien dat ik 

hem dankbaar ben voor alles wat hij geeft.’ Al snel branden allebei de offers. Maar dan ontdekt Kaïn 

iets: God kijkt naar Abel en naar het offer van Abel. Maar hij kijkt niet naar Kaïn en naar het koren dat 

hij offert. Kaïn voelt hoe hij steeds kwader wordt. Hij gaat steeds bozer kijken: zijn ogen worden 

donker. Het liefst zou hij nu heel hard uitroepen hoe oneerlijk hij het vindt! ‘Waarom kijk je zo boos?’ 

vraagt God. ‘Als je doet wat goed is, kun je iedereen aankijken. Maar nu wil het kwaad de baas over 

je zijn. Kaïn, jij moet sterker zijn dan het kwaad!’ Kaïn kijkt naar zijn broer. ‘Ga je mee?’ vraagt hij.    



Ze lopen een stuk. Maar dan begint Kaïn zijn broer ineens te slaan. Abel valt op de grond en blijft stil 

liggen. ‘Sta nu maar weer op!’ schreeuwt Kaïn. Hij wil zijn broertje aan zijn armen omhoogtrekken. 

Maar wat is dat? Het lichaam van Abel is slap. Geschrokken knielt Kaïn naast hem neer. Wat heeft hij 

gedaan? Abel leeft niet meer. Kaïn begint te rennen. Hij wil weg bij deze nare plek. ‘Kaïn, waar is je 

broer Abel?’ klinkt een stem uit de hemel. Kaïn staat stil. Het is de stem van God. ‘Dat weet ik niet,’ 

zegt Kaïn. ‘Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?’ ‘Wat heb je gedaan?’ vraagt God. ‘Je hebt je 

eigen broer gedood! Daarom straf ik je. Het zal voortaan slecht met je gaan. Je moet weg van deze 

plek. Ook al werk je hard op het land, er zal niets meer voor jou groeien. Je hebt geen plek meer om 

te wonen, je moet over de aarde zwerven.’ Kaïn schrikt van Gods woorden. Hij fluistert bijna als hij 

zegt: ‘Wat ik heb gedaan is erg, maar de straf die u geeft is te zwaar! Als ik over de aarde zwerf, kan 

iedereen mij zomaar doden.’ ‘Dat zal niet gebeuren,’ zegt God. ‘Want ik straf je niet alleen. Ik 

bescherm je ook. Ik maak een teken op je lichaam dat je zal beschermen.’ Zo gaat Kaïn weg van de 

plek waar hij met Adam en Eva woont. Zijn hele leven zwerft hij rond. Maar God blijft hem 

beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OM OVER TE PRATEN                   

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 

denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!  

4 - 8 jaar                       

- Waarom wordt Kaïn boos op zijn broer Abel? Begrijp je waarom hij zo boos wordt?               

- Wie zorgt er voor jou? En zorg jij ook weleens voor iemand?                            

- Kaïn zegt tegen God: ‘Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?’ Wat vind jij: moet je zorgen dat het 

met andere mensen goed gaat, of niet?                              

- Hoe zorgt God aan het einde van het verhaal voor Kaïn? 

 

 

OM TE DOEN   4 - 6 jaar  Kaïn is landbouwer, Abel is herder  

Kaïn werkt op het land, waar koren groeit. Abel zorgt voor de schapen en de geiten.         

Wat heb je nodig? Per kind: - het werkblad                 

En verder: - kleurpotloden               

Laat de kinderen lijntjes trekken van Kaïn naar de dingen die bij een landbouwer horen, en van Abel 

naar de dingen die bij een herder horen. Is er ook iets dat bij allebei hoort? De kinderen kunnen de 

plaatjes inkleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


