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Door het geloof heeft Abel een meerdere  
offerande Gode geofferd dan Kaïn …

Hebreeën 11:4a

In Hebreeën 11 wordt in de rij van de geloofshelden 
het geloof van Abel als eerste genoemd. Het is merk-
waardig dat de Heilige Geest niet eerst iets heeft 
gezegd over het geloof van Adam en Eva. God gaat 
hun voorbij en begint met Abel. Hij was de eerste 
martelaar van alle nakomelingen van Adam. Abel 
leefde uit het geloof en stierf ervoor. Daarom wordt 
hij als treffend voorbeeld genoemd voor de Hebreeën 
aan wie deze brief is geschreven. 
Adam en Eva hadden veel zonen en dochters. We 
lezen dat in Genesis 5. Kaïn en Abel schijnen de 
oudsten geweest te zijn. Hoewel God Adam en Eva 
uit het paradijs had verdreven, heeft Hij hen niet 
zonder kinderen gelaten. De eerste zoon die geboren 
werd, noemden Adam en Eva Kaïn. Dat betekent 
‘bezit’. Nadat Eva hem gebaard had, zei ze verheugd 
en dankbaar, ook vol verwachting en hoop: ‘Ik heb 
een man van de Heere gekregen.’ Toen opnieuw een 
zoon werd geboren, kreeg deze de naam Abel, dat 
betekent ‘ijdelheid’. Eva dacht dat Kaïn het beloof-
de Zaad was. Ze was daar zó mee ingenomen, dat 
Abel voor haar slechts ijdelheid was. Toch heeft de 
Heere uiteindelijk tegen Kaïn gezegd: ‘En nu zijt gij 
vervloekt (...) gij zult zwervende en dolende zijn op 
aarde!’

Lezen: Hebreeën 11:1-4; Genesis 4:1-2
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En Abel werd een schaapherder, en Kaïn  
werd een landbouwer.

Genesis 4:2b

Hoewel Abel en Kaïn erfgenamen waren van de 
hele wereld, oefenden ze beiden toch een beroep uit. 
Hun ouders leerden hen om ijverig te zijn. God had 
Adam vóór de val een beroep gegeven. Adam leerde 
dat ook zijn zonen. God wil dat wij allen een taak 
hebben in deze wereld. Dat behoren ook wij onze 
kinderen bij te brengen. Een godvrezende predikant 
zei eens: ‘Geef uw kinderen een Bijbel en een be-
roep, en God zal met hen zijn.’
Abel en Kaïn hadden een verschillend beroep. Zo 
konden zij indien nodig ruilhandel met elkaar be-
drijven. Wel hadden ze beiden een zwaar beroep. 
Dat eiste steeds hun zorg en aandacht op. Het schijnt 
dat Abel als eerste een beroep had en dat Kaïn daar-
na zijn voorbeeld heeft nagevolgd. 
Het valt ons op dat Abel een beroep koos dat hem 
de gelegenheid gaf om in gedachten veel bezig te zijn 
met de dingen van de Heere. Mozes en David hebben 
later ook schapen gehoed, en in hun eenzaamheid 
omgang gehad met God. Laten wij hun voorbeeld 
daarin volgen en ook een beroep kiezen dat het bes-
te is voor onze ziel, dat ons het minst blootstelt aan 
de zonde, en ons de meeste gelegenheid geeft om 
God te dienen en ons in Hem te verlustigen. 

Lezen: Psalm 23
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En het geschiedde ten einde van enige dagen dat 
Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer 
bracht. En Abel, die bracht ook van de eerst- 

geborenen zijner schapen en van hun vet.
Genesis 4:3 en 4a

De woorden ‘ten einde van enige dagen ...’ kunnen 
wijzen op het eind van het jaar, toen het oogstfeest 
gevierd werd. Ze kunnen ook wijzen op een jaar-
lijkse vastendag waarin de val in het paradijs werd 
herdacht. Het kan ook betekenen dat ze offerden op 
de zevende dag. Hoe dan ook, zowel Kaïn als Abel 
brachten hun offer voor de Heere tot Adam, die de 
priester van het gezin was. 
Het is nuttig voor kinderen als ze een goede opvoe-
ding krijgen. Bovenal als ze er tijdig aan wennen om 
de erediensten bij te wonen. Dan zullen ze bij het 
volwassen worden zelf ook kiezen om ‘de Heere een 
offer te brengen’. 
Deze geschiedenis leert ons bovendien dat ook wij 
God moeten eren met wat we van Hem ontvan-
gen. Kaïn en Abel offerden van hun bezittingen. De  
Heere heeft ook recht op óns offer, zowel in gods-
vrucht als in werken van barmhartigheid. Dat komt 
Hem toe. Bovendien dient het tot instandhouding 
van de eredienst en om de armen te helpen. Echter, 
het offer dat we brengen dienen we wel te offeren 
met een oprecht hart. Aan zúlke offers heeft God 
een welbehagen. 

Lezen: Psalm 78:1-7
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En de Heere zag Abel en zijn offer aan.
Genesis 4:4b

Geveinsden en mensen die boze werken doen, kun-
nen in het uitwendige net zo ver gaan in de gods-
dienst als de besten van Gods volk. Kaïn en Abel 
brachten allebei een offer. Kaïns offer wordt zelfs 
als eerste genoemd, alsof hij er het meest op uit was 
om de Heere de eer te brengen. Een geveinsde kan 
net zo dikwijls naar de kerk gaan, net zo veel bid-
den en evenveel giften schenken als iemand die God 
dient. Toch kan dat offer God niet welbehaaglijk 
zijn omdat het niet uit een oprecht hart komt. De 
Farizeeër en de tollenaar gingen ook beiden op naar 
de tempel om te bidden ... 
Waar moet het ons bij al onze godsdienstige hande-
lingen om te doen zijn? Het moet ons gaan om Gods 
gunst. Ontvangen we die van Hem? Dan zullen we 
voorspoed hebben. Is het ons niet om Zijn gunst te 
doen? Dan is het aanbidden van de Heere tevergeefs. 
Voor het oog van mensen was het offer van Kaïn en 
Abel waarschijnlijk even goed. Vader Adam heeft 
beide offers aangenomen. Maar God niet. Hij ziet 
anders dan wij mensen. God zag het offer van Abel 
aan in Zijn gunst (wellicht werd het aangestoken 
door vuur van de hemel). Maar het offer van Kaïn 
zag Hij niet aan ... 

Lezen: Lukas 18:9-14
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En de Heere zag Abel en zijn offer aan.
Genesis 4:4b

Waarom zag de Heere het offer van Abel aan? Wel, 
er was verschil in het karakter van de twee broers. 
Kaïn leefde een werelds leven. Hij was een slecht 
man. Daarom was zijn offer de Heere een gruwel. 
Abels hart daarentegen was oprecht. Uit zijn leven 
bleek dat hij de Heere oprecht diende. Daarom was 
zijn gebed aangenaam voor God. De boom moet 
goed zijn! Anders kunnen de vruchten niet aange-
naam zijn voor Hem Die alles doorziet. 
In de tweede plaats was er ook verschil in de offers. 
In Hebreeën 11 staat nadrukkelijk dat ‘Abel een 
meerdere offerande Gode geofferd heeft dan Kaïn.’ 
Kaïn bood zijn Schepper slechts een offer van erken-
tenis aan. Hij bracht een spijsoffer van de vruchten 
van het land. Abel bracht een zoenoffer. Er werd 
bloed gestort dat nodig was tot vergeving van zijn 
zonden. Daarmee erkende Abel dat hij een zondaar 
was. Hij smeekte God of Hij Zijn toorn wilde af-
wenden en bad om Zijn gunst in een Middelaar. 
In de derde plaats pakte Kaïn maar wat voorhanden 
was, misschien iets wat niet verkocht kon worden. 
Abel zocht onder de eerstgeborenen van zijn scha-
pen. Met andere woorden: Hij gaf het beste wat hij 
had. Is God ook de Eerste in ons leven, en geven wij 
ook het beste van onze tijd en van onze krachten 
voor Zijn dienst?

Lezen: Spreuken 15:1-9
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En de Heere zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ont-
stoken en waarom is uw aangezicht vervallen?

Genesis 4:6

Kaïn was nijdig omdat God het offer van zijn broer 
aannam en dat van hem niet. Dat was duidelijk 
zichtbaar aan heel zijn uitdrukking en houding. Hij 
was niet verdrietig of ontevreden, maar hij was let-
terlijk woedend! Daaruit blijkt zijn vijandschap te-
gen God. Kaïn had boos moeten zijn op zichzelf, om 
zijn ongeloof en geveinsdheid. Dáárdoor had hij het 
recht verloren op Gods gunst. In plaats dat hij be-
rouw toonde, net als de tollenaar, voer hij uit tegen 
God, alsof God hem oneerlijk had behandeld. Hij 
was afgunstig op zijn broer, die Gods goedkeuring 
wel kreeg. Wat we niet lezen is dat Abel spotte met 
Kaïn.
De Heere ging met Kaïn in debat om hem te overtui-
gen van zijn zonde én om hem zo voor erger kwaad 
te behoeden. Wat zien we daarin Gods lankmoe-
digheid en nederbuigende goedheid. Zó teer sprak 
Hij met zo’n slechte man. ‘Niet willende, dat enigen 
verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering ko-
men.’ Besef toch dat God ook al ónze zondige harts-
tochten en ónze ergernis ziet! Veel van onze zondige 
boosheid zou verdwijnen als we onszelf eens eerlijk 
zouden afvragen waarom we toornig of onverzoen-
lijk zijn. 

Lezen: Efeze 4:17-32
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En het geschiedde als zij in het veld waren,  
dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond,  

en sloeg hem dood.
Genesis 4:8b

We zien de stijgende lijn in de toorn van Kaïn die 
uitmondt in een moord! Zelfs het geweten van de 
slechtste mens zou ervoor terugdeinzen! Wat blijkt 
uit deze daad de treurige uitwerking van de zonde 
die in de wereld is gekomen. Adams eten van de ver-
boden vrucht leek slechts een kleine zonde, maar die 
‘kleine’ zonde heeft de deur geopend voor de groot-
ste zonden!
Aan deze broedermoord zien we wat de gevolgen 
kunnen zijn van nijdigheid, boosheid en haat. Als 
we daaraan toegeven en deze zonde koesteren, 
kunnen we zelfs tot de verschrikkelijke zonde van 
moord komen! Kaïn vermoordde zijn eigen broer, 
de zoon van zijn moeder, die hij als oudere broer lief 
had moeten hebben. Hij had Abel moeten bescher-
men. Had Abel zelf aanleiding gegeven tot deze 
boosheid? Nee! De Heere had Kaïn zelfs van tevo-
ren ernstig gewaarschuwd waar dit op zou uitlopen. 
Toch ging Kaïn verder. Hij heeft schijnbaar zijn 
boosheid voor zijn broer verborgen kunnen houden 
en hem meegenomen in het veld. Daar sloeg hij hem 
dood. De Schrift zegt dat Kaïn dit deed ‘omdat zijn 
werken onrechtvaardig waren en die van zijn broer 
Abel rechtvaardig’. 

Lezen: Genesis 4:3-8
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Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.
Genesis 3:19b

Vanaf het moment dat Adam gezondigd had, heers-
te de dood. Vóór Abel stierf was niemand door de 
macht van de dood aangegrepen en gevangen. De 
eerste mens die nu stierf was iemand die door God 
was aangezien en door God werd bemind. Waarom 
deed God dat? Om te tonen dat hoewel ‘het beloof-
de Zaad’ de gelovigen zou verlossen en verlost van 
de prikkel van de dood, zij op aarde toch aan de 
dood onderworpen waren en zijn. 
Let wel, de eerste die naar het graf werd gebracht, 
ging naar de hemel! 
De eerste die stierf was een martelaar die het leven 
liet voor zijn godsdienst. Van zo iemand kan terecht 
gezegd worden dat hij sterft op het veld van eer. In 
Abels dood lag immers geen vloek. In zijn sterven 
was zelfs een kroon. Hoe eervol en glorierijk is de 
martelaarskroon voor allen die voor de Heere ster-
ven!
Laten wij ons dan niet vreemd houden over de hit-
te van de vervolging, en er niet voor terugdeinzen 
als wij ertoe geroepen worden om ten bloede toe te 
wederstaan. Want wij weten dat er een kroon des 
levens is voor allen, die tot de dood toe getrouw 
zijn. Evenals tot de gemeente te Smyrna klinkt het 
tot ons: ‘Zijt getrouw tot de dood, en Ik zal u geven 
de kroon des levens.’

Lezen: Openbaring 2:8-11
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... door hetwelk hij [Abel] getuigenis bekomen 
heeft dat hij rechtvaardig was (...) en door hetzelve 

geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 
Hebreeën 11:4

De Heere nam het offer van Abel, die door het ge-
loof een meerdere offerande offerde, aan. Door dat 
geloof kreeg Abel het getuigenis dat hij rechtvaardig 
was. Door dat geloof spreekt Abel nog nadat hij ge-
storven is. 
Wat kunnen wij eruit leren? Dit: Dat de gevallen 
mens toestemming heeft om in aanbidding tot God 
te gaan. Dat hij mag hopen dat God hem zal aanne-
men. Bovendien dat – zo onze persoon en ons offer 
worden aangenomen – dat alleen kan door het ge-
loof in de Middelaar. Het is ook een bijzondere en 
buitengewone gunst áls God ons aanneemt. Voor 
hen die deze gunst van God ontvangen, geldt wel 
dat zij de afgunst en de boosheid van de wereld te 
duchten krijgen. Een andere les is dat God het on-
recht dat Zijn volk wordt aangedaan, niet ongestraft 
zal laten. Hij zal de vijand het lijden vergelden. En 
hoewel dat allemaal nuttige lessen zijn, zo is er toch 
nog een betere, hogere les, namelijk dat het bloed 
der besprenging betere dingen spreekt dan het bloed 
van Abel. 
Ten slotte mogen we wel opmerken dat met het ster-
ven van Abel Abels geloof níet stierf. Dat herleefde 
door Gods genade in anderen! 

Lezen: Hebreeën 12:18-24
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Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad ge-
zet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen.

Genesis 4:25b

Het kan niet anders of de dood van Abel en het ge-
drag van Kaïn (die geen berouw toonde over zijn 
gruwelijke daad) moeten een grote smart geweest 
zijn voor Adam en Eva. Temeer omdat ze door hun 
eigen boosheid en zonde werden gestraft. Door hún 
dwaasheid was de zonde en de dood in de wereld 
gekomen. Daardoor werden ze op één dag van twee 
jongens beroofd. Maar ... de Heere gaf verlichting. 
Hij schonk hun een ander zaad in de plaats van 
Abel. Ziet u Gods vriendelijkheid en tederheid te-
genover Zijn volk? Hij ontnam Adam en Eva een 
lieve zoon, een vertroosting, maar Hij gaf er een 
nog groter zegen voor in de plaats. Het andere zaad 
dat in de plaats van Abel kwam, was hij, in wie de 
Kerk opgebouwd en vereeuwigd zou worden. Seth 
kwam namelijk in Abels plaats. 
Nog steeds worden dienstknechten van God ge-
dood. De vijand wil Gods kinderen verstoren en van 
de wereld uitbannen. Maar Christus zál Zijn zaad 
zien. God kan geven dat het bloed van de martela-
ren het zaad van de Kerk is. Adam en Eva noemden 
hun zoon door de geest van de profetie ‘Seth’. Om-
dat in zíjn naam het mensdom altijd zal blijven, en 
... van hém zou de Messias afstammen. 

Lezen: Genesis 4:25 en 26, 5:1-18


