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Het mooiste huis op aarde! Adam
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En Hij stelde aldaar de mens, die Hij geformeerd had. 
Genesis 2:8b

Adam woonde nadat de Heere hem geschapen had 
niet in een ivoren of met goud overdekt paleis. Hij 
woonde in een hof die versierd werd door de natuur. 
We hebben weinig reden om trots te zijn op prach-
tige huizen, als we bedenken dat de mens vóór de val 
geen pracht en praal nodig had om gelukzalig te zijn. 
Vanwege de zonde dragen we kleren en hebben we 
huizen. 
Het dak van Adams huis was de hemel! Nooit heeft 
een huis zo’n kunstig plafond gehad. Nooit was een 
dak zo prachtig geschilderd. De vloer van Adams huis 
was de aarde. Nooit is een vloer zo rijk bekleed ge-
weest. De schaduw van de bomen was voor Adam zijn 
binnenkamer. Onder die bomen was ook zijn eetkamer 
en zijn slaapkamer. Geen enkele aardse kamer is ooit 
op die manier behangen. Zelfs de kamers van Salomo  
waren in al hun heerlijkheid niet zo fraai versierd. 
Hoe meer wij tevreden kunnen zijn met het eenvou-
dige, en hoe minder wij gericht zijn op aardse, men-
selijke verlangens, hoe dichter we bij Adams eerste 
huis zijn. De natuur is met weinig tevreden. Genade 
is zelfs met nóg minder tevreden. Maar hartstocht of 
begeerte … is met niets tevreden. 

Lezen: Genesis 2:8-15



Zwaar werk Adam
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In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.
Genesis 3:19a

Omdat Adam geluisterd heeft naar zijn vrouw, en ge-
geten heeft van de vrucht van de verboden boom, 
spreekt God het vonnis over hem uit. ‘Dewijl gij geluis-
terd hebt naar de stem uwer vrouw en van die boom 
gegeten hebt, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij 
zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil 
vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de 
dagen uws levens. (…) In het zweet uws aanschijns zult 
gij uw brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert.’
De vreugde die Adam in zijn werk had vóór de val, was 
voorbij. Voortaan moest hij zware arbeid verrichten en 
in het zweet van zijn aangezicht zijn brood eten. Voor-
dat Adam zondigde, was zijn werk een vreugde. Toen 
was het géén moeilijk of zwaar werk. Had hij dus niet 
gezondigd, dan had hij zijn werk niet al zwetende hoe-
ven doen. Nu is werken onze plicht. Het is een deel 
van het vonnis dat God over ons heeft uitgesproken. 
De onrust en het vermoeiende van ons werk zijn de 
rechtvaardige straf waaraan we ons geduldig moeten 
onderwerpen. Daar mogen we niet over klagen. Deze 
straf is immers altijd minder dan we verdiend hebben! 

Lezen: Genesis 3



Offers brengen Kaïn, Abel

3 JANUARI

En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat 
Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer bracht. 
Genesis 4:3

Op zekere dag brengen Kaïn en Abel een offer. Er was 
dus ook toen al aandacht voor huisgodsdienst. Het 
aanbidden van God is er vanaf het prilste begin van 
het menselijk bestaan geweest. Wij kunnen hieruit 
leren dat het goed is dat kinderen al jong religieus 
opgevoed worden. Leer hun tijdig wennen aan het 
bijwonen van de eredienst. Als ze dan volwassen wor-
den, zullen ze zelf God ‘een offer’ brengen. 
Het offeren van Kaïn en Abel wijst er ook op dat we 
God moeten eren met wat we van Hem hebben ge-
kregen. Ieder naar de mate dat hij ontvangen heeft. 
Alleen ‘offeren’ is echter niet genoeg. Schijnheilige en 
boze mensen kunnen immers net zo ijverig zijn in het 
volbrengen van godsdienstige plichten als de beste 
van Gods kinderen. Kaïn bracht net zo goed een offer 
als Abel. Kaïns offer wordt zelfs het eerst genoemd 
in de Bijbel. Alsof dat het beste was van de twee. De 
Farizeeër en de tollenaar gingen ook beiden op naar 
de tempel om te bidden. De grote vraag is echter of 
onze godsdienstige verrichtingen God aangenaam 
zijn. Missen we dat doel? Dan is het alles tevergeefs. 

Lezen: Genesis 4:1-5



Gods eer op het oog Kaïn, Abel
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Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande 
Gode geofferd dan Kaïn …
Hebreeën 11:4a

Er was een groot verschil tussen het offer van Kaïn en 
dat van Abel. Kaïn was een zondig mens die een slecht 
leven leidde. Daarom noemt de Heere zijn offer een 
‘gruwel’. Abel leefde oprecht en tot eer van God. Hij 
bracht een offer van bloed als een offer ter verzoening 
van de zonden. Hij wist zich Gods oordeel waardig. 
Kaïn bracht van de vruchten van het land die hij zelf 
niet nodig had. Abel gaf het allerbeste wat hij had. Hij 
offerde in het geloof, Kaïn niet. Abel had met zijn of-
fer Gods eer op het oog. Kaïn offerde uit gewoonte, 
om zijn eigen naam hoog te houden. Abel beleed 
ootmoedig zijn zonden, Kaïn was níét ootmoedig. Hij 
vertrouwde op zichzelf. 
Zodra Kaïn zag dat God verschil maakte tussen zijn of-
fer en dat van Abel, werd hij verontwaardigd en bele-
digd. Daarmee toonde hij zijn vijandschap tegenover 
God. Kaïn had boos moeten worden op zichzelf over 
zijn eigen ontrouw en schijnheiligheid, maar hij was 
jaloers op zijn broer. Zijn boze hart was een duide-
lijk bewijs dat hij zich niet verootmoedigde onder de 
straf die hij zich door zijn eigen zonde op de hals had 
gehaald! 

Lezen: Hebreeën 11:1-6



Onder het mom van vriendelijkheid Kaïn, Abel

5 JANUARI 

En Kaïn sprak met zijn broeder Abel …
Genesis 4:8a

De moord van Kaïn laat zien waar afgunst, haat en lief-
deloosheid toe kunnen leiden. Als we daaraan toege-
ven en deze zonden koesteren, vormen zij een groot 
gevaar. Ze kunnen ons tot de ergste zonden brengen! 
Kaïn vermoordde zijn jongere broer onder een schijn 
van vriendelijkheid. Hij vroeg hem: ‘Laten we in het 
veld gaan …’ Hij doodde Abel, omdat zijn eigen wer-
ken boos waren, en die van zijn broer rechtvaardig. Hij 
haatte Abel dus omdat die God liefhad!
De dood heerst vanaf het moment dat Adam zon-
digde. Wat is het opmerkelijk dat de eerste mens die 
stierf een kind van God was dat naar de hemel ging! 
Abel overleed als martelaar voor zijn geloof. 
Toen de Heere Kaïn naar de reden van de moord 
vroeg, probeerde deze zijn doodslag met een leugen 
te bedekken. ‘Ik weet het niet.’ Denk echter niet dat 
we onze zonden voor God verborgen kunnen houden. 
Hij ziet alles! Wat was Kaïn verhard. Hij koos ervoor 
om zijn zonden voor God te verdoezelen. Terwijl de 
Heere een God is Die de zonden wil vergeven, wan-
neer we ze Hem belijden!

Lezen: Genesis 4:6-12


