
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 1 

 

Beginzin: Adam en Eva wonen niet meer in het paradijs. Ze moeten hard werken, soms hebben ze pijn en 

verdriet. Dat komt door de zonde. 

 

1. Kaïn en Abel worden geboren. 

• De Heere heeft Adam en Eva 

beloofd, dat eens de Verlosser 

geboren zal worden. Door Hem 

kunnen de zonden vergeven 

worden.  

• De Heere zorgt goed voor Adam en 

Eva. 

• Hij houdt Zijn belofte, Hij geeft hen 

kinderen. 

• Kaïn wordt geboren. Eva zegt: ‘Ik 

heb een man van de Heere 

verkregen’. Zou Kaïn de Verlosser 

zijn? 

• Abel wordt geboren. Hier nog iets 

toevoegen over de betekenis van 

zijn naam? Schril contrast met Eva’s 

verwachtingen van Kaïn? 

 

2. Hun beroep. 

• Abel wordt schaapherder. 

• Kaïn werkt op het land. 

• Allebei brengen ze een offer. 

• Abel brengt een offer van het beste 

van de kudde. 

• Kaïn offert van de vruchten van het 

land. 

• De Heere neemt het offer van Abel 

wel aan en dat van Kaïn niet. 

• Abel heeft de Heere lief, Kaïn niet. 

• Op wie lijk jij? 

 

3. Kaïn haat zijn broer. 

• Kaïn is jaloers op Abel, omdat de 

Heere Abels offer aanneemt.  

• Kaïn luistert niet naar de stem van 

de Heere. 

• Hij maakt een plan: misschien kan 

hij Abel meelokken, de velden in. 

• Kaïn slaat Abel dood en vlucht weg. 

• De Heere weet wat er gebeurd is. 

• God ziet en weet alles, ook nu. Kun 

jij iets voor Hem verbergen? 

 

4. Kaïn ontkent schuld en verlaat de Heere 

en Zijn dienst. 

• De Heere vraagt: ‘Waar is Abel, je 

broer?’ Kaïn antwoordt: `Dat weet ik 

niet`. ‘Ben ik mijns broeders 

hoeder?’ Had ík op ‘m moeten 

passen? 

• Kaïn wordt gestraft; hij zal zijn leven 

lang, geen rust meer vinden op 

aarde. 

• Kaïn vindt de straf te zwaar. 

• God neemt hem in bescherming, hij 

zal niet gedood worden. 

 

5. Het verschil tussen de broers. 

• Adam en Eva hebben twee kinderen 

verloren; Kaïn is weg en Abel 

gedood. 

• Kaïn blijft onrustig; maar Abel is 

verlost en woont in de hemel. Daar 

is eeuwige rust! 

• Door het geloof mag hij nu altijd bij 

de Heere zijn. 

 

Eindzin: 

De Heere blijft voor Adam en Eva zorgen. Ze krijgen nog meer kinderen. Ook Seth wordt geboren. Hij 

lijkt op Abel. Seth (en later zijn gezin) luistert naar de Heere. Doe jij dat ook? 


