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GENESIS 4:1-15

KERN VAN DE LES
God straft zondige houdingen en daden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






De aard van het offer van Kaïn en Abel herkennen.
Gods reactie op beide offers te verklaren.
De reactie van Kaïn tegen God te beschrijven.
Gods wijze raad en waarschuwing aan Kaïn te beschrijven.
Kaïns opstand tegen God te evalueren.

Gen. 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

TOEPASSINGEN





Heb berouw van je eerste zonde. Blijf niet verder zondigen.
Dien de Heer met blijdschap en gehoorzaam zijn Woord.
Denk eraan dat God zondaren zal straffen.
Heb God lief met heel je hart.

GODS VLOED OVER DE AARDE
Lees Genesis 6:5-7:24
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Na de zondeval, het ongehoorzaam zijn aan God in de tuin van Eden, werden Adam en Eva beschaamd om hun
naaktheid (Gen.3:10). Ze verstopten zich voor God om zo hun zonde te bedekken. Toen God hen vond en
confronteerde met hun zonde, probeerden ze de straf te ontlopen door de schuld op een ander te steken
(Gen.3:12-13). De zonde werd, zodra ze actief was, iets in het leven van Adam en Eva dat voortaan van
generatie op generatie meegedragen zou worden.

Het werkelijke hart van Kaïn kwam naar boven toen hij merkte dat God zijn offer niet aanvaardde. Hij werd
boos en liet dit merken door zijn betrokken gezicht. God kwam tot Kaïn en vroeg hem waarom hij zo
reageerde. God gaf hem ook een berisping en waarschuwing (Gen.4:6-7). Hij zei: “ Handel je goed, dan kun je
toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar
greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn wist dat hij geen goed offer had gebracht en dat de
zonde in hem heerste, maar hij bleef het verbergen voor God.
Later waren Kaïn en zijn broer Abel op het veld samen aan het praten. Ineens viel Kaïn zijn broer aan en sloeg
hem dood. De eerste moord op aarde. Opnieuw kwam God tot Kaïn en vroeg naar zijn broer. Kaïn liet
onmiddellijk de zonde in zijn hart zien door opstandig te antwoorden: “Ik weet het niet; ben ik de hoeder van
mijn broer?” Dit was de derde keer dat Kaïn zondigde tegen God (onaanvaardbaar offer, boosheid, leugen).
De zonde heerste over Kaïn omdat hij niet had geluisterd naar Gods berisping en waarschuwing. God is
alwetend en wist wat er gebeurd was. Hij strafte Kaïn door hem te vervloeken.

Kaïn had niets te winnen met het liegen tegen God omdat het bloed van zijn broer hem verraadde (Gen.4:10).
Kaïn had God niet gehoorzaamd en ongehoorzaamheid brengt altijd een oordeel van God met zich mee. God
vervloekte Kaïn drievoudig. Kaïn had een straf opgelopen en werd verdreven van de grond die hij had
doordrongen met het bloed van zijn broer (Gen.4:11). Voordat Kaïn de aardbodem had bewerkt had hij nog
veel voedsel opgebracht (Gen.4:2-3). Maar nu zou hij ondanks zijn harde werk niet langer zijn gewassen
voortbrengen voor hem (Gen.4:12). De grond waar het bloed van Kaïns broer op was gekomen zou Kaïn nooit
meer voorzien van het nodige levensonderhoud. In de plaats van de genestelde landbouwer die hij altijd was
geweest zou hij hier op aarde een rusteloze zwerver gaan worden (4:12,14). Kaïn zou een vluchteling of
vagebond gaan zijn die van de ene plaats naar de andere trekt. Kaïn beleed dat de straf zwaarder was dan hij
kon dragen (4:13). Hij vreesde dat eenieder die hij zou tegenkomen hem zou willen doden (4:14). Merk op dat
Kaïn totaal geen teken van berouw toonde, noch een verlangen om God om vergeving te vragen voor de dood
van Abel. Zijn reactie op het oordeel van God was totaal zelfzuchtig.
Toch garandeerde de Heer hem bescherming. Hij merkte Kaïn met een teken (Gen.4:15). Ook al weten we
niet welk teken dit was, toch kunnen we ons verwonderen en afvragen waarom God beloofd om zo’n
gewelddadige man te beschermen en toestaat dat hij verder leeft. Gelijkaardig kunnen we ons afvragen
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Nota: Het antwoord van Kaïn toen God Hem ter verantwoording riep voor zijn daden, “Ik weet het niet; ben ik
de hoeder van mijn broer?”, is doorheen de eeuwen steeds een uitvlucht geweest voor mensen die weigeren
om op een of andere manier betrokken te zijn met de problemen en moeilijkheden van hun naasten. Net als
de priester en Leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zien ze we de ellende van de mensen maar
lopen ze “aan de overkant voorbij” (Luk.10:31-32). Ze hebben weinig of geen gevoel voor verantwoordelijkheid
naar anderen toe.
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Eva werd voor de eerste keer zwanger en baarde een zoon, Kaïn. Daarna baarde ze nog een zoon, Abel. Kaïn
werd een landbouwer en Abel een herder van kleinvee.
Op een dag brachten beide broers een offer aan God. Kaïn offerde wat van de opbrengst van het land terwijl
Abel een offer bracht van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. Abel vond dat God het beste
van wat hij kon geven, verdiende, terwijl Kaïn het voldoende vond om iets van zijn opbrengst te geven. Het
offer van Abel was een levend dier, terwijl Kaïn enkel wat groenten offerde. Doordat Kaïn zo onverschillig was
in zijn offer naar God, sloeg Hij geen acht op hem en zijn offer. Abel daarentegen bracht zijn offer in geloof tot
God (Heb.11:4). Door zijn juiste houding sloeg God acht op zijn offer.

waarom God David liet leven nadat hij overspel en moord gepleegd had (2Sam.12:13). Hierop kunnen we enkel
antwoorden dat God soeverein is en Zijn genade ondoorgrondelijk.
Doordat Kaïn zijn hart niet samen met zijn offer kon geven aan God was het voor God niet mogelijk om hem lief
te hebben zoals Hij zijn broer Abel liefhad. Kaïn werd hierom boos op God en jaloers op zijn broer. Deze
jaloezie groeide en kreeg meer en meer ruimte waardoor de weg naar moord vrij werd gemaakt. Daarna loog
Kaïn om zijn zonde te bedekken. Toen zijn leugen werd belicht en God Zijn oordeel gaf reageerde Kaïn niet met
berouw om wat hij had gedaan, maar met geklaag over zijn ernstige straf en zijn zelfzuchtige zorg over zijn
eigen welzijn. Vervreemding van God was het uiteindelijke resultaat (Gen.4:16).

MOEILIJKE WOORDEN
Iets nauwkeurig waarnemen, respecteren, waarderen
Oprecht besef dat men verkeerd gehandeld heeft; spijt
Bewolkt (zure en boze gelaatsuitdrukking)
Bewaker van een kudde vee
Beschermer, bewaker, herder
Klein vee als schapen, geiten
Boer
Zich om niets bekommerend, om het even
Veroordelen



Kaïn en Abel waren misschien tweelingbroers. Dit is niet zeker omdat er tussen de geboorte van Kaïn
en die van Abel geen tijd vermeld staat.



God laat in het OT nog zien dat Hij offers vanuit een zondige houding niet aanvaardt (Jes.1:11-13)
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INTERESSANTE WEETJES
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Acht slaan op iets
Berouw hebben
Betrokken
Herder
Hoeder
Kleinvee
Landbouwer
Onverschillig
Vervloeken

BIJBELLES
INLEIDING
Na de zondeval, het ongehoorzaam zijn aan God in de tuin van Eden, werden Adam en Eva beschaamd om hun
naaktheid (Gen.3:10). Ze verstopten zich voor God om zo hun zonde te bedekken. Toen God hen vond en
confronteerde met hun zonde, probeerden ze de straf te ontlopen door de schuld op een ander te steken
(Gen.3:12-13). De zonde werd, zodra ze actief was, iets in het leven van Adam en Eva dat voortaan van
generatie op generatie meegedragen zou worden.
Dit zullen we al gaan zien bij hun eerste twee zonen…
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe heetten de eerste twee zonen van Adam en Eva?
Kaïn en Abel .(vs1-2)
 Wat was het beroep van Kaïn en Abel?
Kaïn was landbouwer en Abel herder van kleinvee. (vs.2)
 Welke offers brachten beide broers aan God?
Kaïn bracht wat vruchten van de grond die hij had geoogst. (vs.3)
Abel bracht offers van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. (vs.4)
 Hoe reageerde God op deze offers?
God sloeg acht op Abel en zijn offer, maar niet op Kaïn en zijn offer. (Let op, God sloeg acht op zowel de
persoon als zijn offer. Hij keek naar het hart van de gever en naar de gift) (vs.4-5)
 Wat was de reactie van Kaïn toen hoe zag dat God zijn offer niet aanvaardde?
Kaïn werd erg boos en zijn gezicht betrok. (vs.5)
 Wist God dat Kaïn boos was?
Ja, God zei tegen Kaïn: Waarom bent u zo boos en waarom is uw gezicht zo betrokken? God zag dus
het gelaat van Kaïn veranderen én God zag het hart van Kaïn. God ziet alles wat je doet en denkt!
(vs.6)
 Welke wijze raad en waarschuwing gaf God aan Kaïn?
Dat als hij het goede doet, God wel acht slaat op hem en zijn offer.
En als hij het slechte blijft doen, de zonde over hem zal heersen. (vs.7)
 Luisterde Kaïn naar de wijze raad en waarschuwing van God?
Neen.
 Hoe weet je dat Kaïn de zonde liet heersen en dus niet naar God luisterde?
Uit jaloezie naar zijn broer Abel viel hij hem aan en doodde hem. Hij liet de woede en boosheid in hem
heersen. (vs.8)
 Wist God wat Kaïn had gedaan met zijn broer?
Ja, hij vroeg aan Kaïn waar zijn broer was en zei dat Hij het bloed van Abel hoorde roepen van de
aardbodem. God wou hiermee zeggen dat hij wist dat Abel gedood was door Kaïn. God ziet en weet
alles! (vs.9-10)
 Hoe probeerde Kaïn zijn zonde op te lossen?
Door te liegen en opstandig te zijn naar God probeert hij zijn zonde te bedekken. Hij zei: Ik weet het
niet, ben ik soms de bewaker van hem? (Een antwoord dat zelfs nu nog vaak wordt gebruikt!) (vs.9)
 Hoe loste God deze zonde op?
Door Kaïn te vervloeken of straffen. Hij moest de plaats waar hij zijn broer vermoord had, verlaten,
zou harder moeten werken voor zijn voedsel omdat de aarde niet meer zo vruchtbaar zou zijn voor hem
en hij zou voortaan moeten leven als een zwerver en vluchteling. (vs.11-12)
 Kreeg Kaïn berouw van zijn zonde?
Neen! Hij vond de gevolgen van de zonde, dus de straf wel erg, maar liet niet zien dat hij de zonde op
zich erg vond. Hij kloeg bij God over de te zware straf en vroeg nog steeds niet om vergeving. (vs.1314)
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 4:1-15



Hoe reageerde God op Kaïn zijn klagen over de zware straf?
Hij liet ook hier weer een stukje genade zien, door hem een teken te geven waardoor niemand die hem
zou ontmoeten, hem zou doden. (vs.15)

SAMENVATTING
God vindt het belangrijk dat we Hem altijd gehoorzamen. We moeten steeds luisteren naar wat Hij zegt, dus
luisteren naar wat Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel. Maar God, die alles ziet, wil ook dat we dat doen met een
zuiver hart. Je kan bv. ervoor kiezen om naar je mama te luisteren, maar diep in jezelf denken dat je mama een
vervelende vrouw is die denkt dat jij niets beters te doen hebt. God kijkt zowel naar je handelingen, dus wat je
doet, als je hart, dus wat je denkt.

GENESIS LES 4  KAÏN KOMT IN OPSTAND TEGEN GOD
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Hij zegt ook waarom dit zo belangrijk is. Als je het goede doet, waardeert Hij jou en wat je doet en wordt je zelf
gelukkig. Je kan, zoals vers 7 het zegt, rondlopen met een opgeheven hoofd. Weiger je om te luisteren naar
God en wordt je boos of ga je mopperen, dan wordt je ongelukkig en gaat de zonde over je heersen. Zonde
brengt altijd verdriet met zich mee. Enerzijds omdat God zonde straft en anderzijds omdat zonde je ongelukkig
doet voelen. God heeft ons gemaakt om gelukkig te zijn en hij heeft dat geluk bij Zichzelf verstopt. Wil je dus
gelukkig zijn, dan moet je dicht bij Hem blijven.

CRÈCHELES
Op een dag was er iets heel moois gebeurd. Adam en Eva kregen een kindje van God, een lief klein jongetje.
Wat waren ze daar blij mee! Ze noemden hem Kaïn. Een poosje later is er nog een kindje geboren, weer een
jongetje. Dat werd Abel genoemd.
Kaïn en Abel werden grote mannen. Kaïn werd boer. Hij werkte op het land en zaaide er koren. En als het koren
rijp was , dan sneed hij het af en maalde korrels en bakte er broden van. Abel werd schaapherder. Hij ging met
zijn schapen naar het veld en zocht mooi gras voor ze. De melk van de schapen was lekker om te drinken.
Maar wie liet dat koren voor Kaïn groeien? En wie gaf Abel al die schapen? De Heere God. Alles komt van God.
Dat wisten Kaïn en Abel wel en daarom wilden ze er de Heere ook voor bedanken en Hem er iets voor
teruggeven. Ze wilden Hem een offer brengen. Weet je hoe ze dat deden?
Als Abel de Heere een offer wilde brengen, zocht hij het mooiste schaap uit dat hij had. Hij zocht droge takken
en legde die op een hoop stenen. En dan slachtte hij het schaap en legde het op de takken. Dan was het offer
klaar, nu moest het nog branden en dan stijgt de rook op naar de hemel. Dan knielde Abel neer en zei, heel
eerbiedig: “lieve Heer, ik heb U zo lief! U zorgt zo goed voor mij. Daarom wil ik U zo graag dit schaap geven, om
zag wel dat Abel Hem echt liefhad. De Heere had Abel ook lief. Hij wilde dat offer wel hebben. En Hij maakte
Abel blij en gelukkig.
Kaïn ging ook wel een offer brengen. Hij maakte ook een hoop stenen met takken erop. En op die takken legde
hij een beetje koren. Dat verbrandde hij en dan ging Kaïn ook wel bidden. Maar echt dankbaar was Hij niet. Hij
dacht;” waarom moet ik God eigenlijk bedanken? Ik heb dat koren toch zelf gezaaid? Ik heb er toch hard voor
gewerkt?” maar God zag wel wat Kaïn dacht. Hij zag dat Kaïn Hem niet echt liefhad en daarom wilde Hij kaïns
offer niet hebben. Hij maakte Kaïn ook niet blij en gelukkig.
Dat merkte Kaïn en toen werd hij boos op God en Abel! Maar op Abel het meest. Hij was jaloers. Hij dacht:”
God trekt Abel altijd voor! Hij maakt Abel gelukkig en mij niet.” Daar moest hij aldoor aan denken. Dan maakt
hij zich hoe langer hoe bozer. En hij deed vaak lelijk tegen Abel. De Heere waarschuwde hem nog. Hij zei:”Kaïn,
je ook blij en gelukkig worden. Pas op, Kaïn, je mag niet jaloers zijn!” maar Kaïn luisterde niet. Hij deed toch zijn
eigen zin. Hij zei tegen Abel:”Laten we het veld ingaan.” En toen hij daar met Abel alleen was, begon hij met
hem te vechten. Hij sloeg hem, heel hard. Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood! Daar lag Abel en zijn bloed vloeide
weg in het gras. O, wat schrok Kaïn toen! Hard liep hij weg. Hij was zo bang voor de straf. Hij hoopte maar dat
God het niet gezien had. Maar God had het wel gezien. God ziet alles wat hier op aarde gebeurt. Hij vroeg aan
Kaïn:”waar is je broer Abel?” Toen ging Kaïn ook nog liegen en brutaal doen. Hij zei “ik weet het niet. Ik hoef
toch zeker niet op mijn broer te passen!” God zei:” omdat je dit gedaan hebt, zal ik niets meer voor je laten
groeien. En mag je hier ook niet blijven wonen. Ga jij maar weg! Ik wil niets meer van je weten. Maar hoe ver je
ook weg gaat, je zult nooit meer blij worden, je zult nergens rust vinden.”
En zo is het ook gebeurd. Kaïn is weggegaan, heel ver weg, altijd maar verder. Maar overal moest hij denken
aan zijn broer Abel, die hij had doodgeslagen. Heel zijn leven was hij bang en ongelukkig.
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waarom ben je toch ze boos en zo jaloers? Het is toch allemaal je eigen schuld, je moet Mij liefhebben, dan zul
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U te laten zien hoe dankbaar ik ben.” Dat hoorde de Heere wel! Hij hoort altijd , wat de mensen bidden. En Hij

MEMORIEVERS
Gen. 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 1).
Voor het aanleren van dit vers kun je gebruik maken van de ‘scheppingsdraaischiijf’ uit Genesis les 1. Je kunt dit
voor de les gemaakt hebben of verwerkt de introductie van het memorievers met het knutselwerkje samen
met de kinderen.

IJSBREKERTJES

Vertelpop
Laat bv. een handpop vertellen over momenten dat hij ongehoorzaam is geweest en wat er toen gebeurde.
Laat de kinderen iets delen hierover. Spreek over de consequenties van ongehoorzaamheid. Hoe vindt God het
als we ongehoorzaam zijn? Vertel dan over een mopperend, boos of jaloers hart. De pop kan hier ook over
spreken. In de les van vandaag zullen we over Kaïn en zijn boos hart en ongehoorzaamheid aan God hebben.

Groenten en knuffels
Neem een grote mand met verse groenten mee om Kaïns offer te illustreren en neem een knuffeldier (lam)
mee om Abels offer te illustreren.

KNUTSELWERKJES
Blij/boos gezicht
Geef elk kind een papieren bord met de ogen eruit geknipt, garen als haar, vetkrijtjes en ijslollystokjes. Om Kaïn
uit te beelden, laat de kinderen aan de ene kant een blij gezicht tekenen en de andere kant een boos gezicht.
Plak een ijslollystokje aan het bord als handvat. Vertel de kinderen dat ze vandaag zullen leren over het foute
gedrag van Kaïn.
Werk van Kaïn en Abel
Geef elk kind een kopie van het blad “Het werk van …” en wat lijm. Vertel dat ze de letters van Abel mogen
vullen met watten en die van Kaïn met gedroogde bonen (of iets anders dat droog is).
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De vloek
Bij het binnenkomen van de kinderen en doorheen de les, markeer je een lesgever of een ouder als
“vervloekt.” (Deze vloek kan een vel papier zijn met daarop Kaïns vloek uit Gen.4:11-12 geschreven.) Vertel de
kinderen dat de vervloekte persoon niet mag zitten (wat Kaïns vloek voorstelt als een zwervende), niet met
speelgoed mag spelen en onkruid en gedroogd gras moet dragen (dit stelt de slechte oogsten voor). Dit geeft
een voorbeeld van een vloek en kan naar een discussie leiden over Gods instructies van hoe Kaïn koos om
ongehoorzaam te zijn en hoe hij gestraft werd. Gods barmhartigheid kan ook besproken worden. In de les
vandaag zullen we leren over een man die een hevige vloek had.
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Play-Doh
Geef de kinderen vormpjes van dieren, fruit en mensen om hier met Play-Doh een familie, vruchten en dieren
mee te maken. In de les van vandaag zullen we zien welk verschillend werk God aan Kaïn en Abel gaf.

Bloem van barmhartigheid
Gebruik deze kleurplaat om aan de kinderen te benadrukken dat God barmhartigheid toonde aan Kaïn. Lees de
vijf punten voor die vermeld staan op de bloem en laat hen het daarna inkleuren. De kleurplaat vind je
verderop in de les. Variatie: Neem vellen gekleurd papier mee. Laat de kinderen bloemblaadjes, bladeren en
een stam uitknippen. Laat hen daarna de stukken op de kleurplaat plakken.
Keuzes
Voor de les knip je eenvoudige silhouetten uit van een man, gebruik twee verschillende kleuren papier. Een
kleur stelt Abel voor en de ander stelt Kaïn voor. Geef elk kind een blad papier en een Abel en Kaïn silhouet.
Laat de kinderen hun vel papier verticaal neerleggen en een derde ervan te vouwen om een zakje te maken.
Daarna mogen ze het papier doormidden plooien, een helft is voor Abel, de andere helft voor Kaïn. Laat de
kinderen de zakjes vastnieten aan de randen en op de vouw in het midden. Geef hen de verzen van Gen.4:4b
(om op de Abel zak te doen) en Gen.4:5a (om op de zak van Kaïn te doen). Geef de kinderen daarna een vel
papier met woorden om bij de passende silhouet te plakken. Bijvoorbeeld woorden die Abel beschrijven: God
behagen, had geloof, nederig, gehoorzaam, maakte een goede keus en bracht een aanvaardbaar offer.
Woorden die Kaïn beschrijven: Haatte, ongehoorzaam, zondigde, rebelleerde, boos, doodde en jaloers. Als
laatste mogen de kinderen de silhouetten in de passende zakjes doen.

Telefoon
Laat de kinderen in een rij zitten. Fluister een bericht in het oor van het kind naast jou. Dit kind op zijn beurt,
fluistert dit door aan het volgend kind. Het geen gefluisterd wordt kan zijn, “na de kerk gaan we naar huis,
nemen wat rust en spelen wat.” Of Bijbelverzen zoals, “Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer.” Ook al is
het resultaat vaak lachwekkend, dit spel laat zien hoe een fout –een zonde- opbouwt en verergerd. Herinner de
kinderen aan het eind van dit spel dat als we willen weten wat God wil, we dan in de Bijbel zoeken.

Zes manieren hoe ik de Heer kan dienen deze week
Geef elk kind een leeg vel papier. Vertel de kinderen om zes manieren op te schrijven hoe zij de Heer kunnen
dienen deze week en Hem te behagen. In de les van vandaag zullen we leren over twee broers. De een
behaagde de Heer en de andere niet.
Sketch
Lesgevers kunnen verschillende scenario’s uitbeelden, sommige kinderen die goed doen en anderen van
kinderen die zondigen. Help de kinderen om te herkennen wat zonde is en dat we deze zonden moeten
erkennen en belijden.
Ik kan kiezen
Geef elk kind een kopie van het blad “Ik kan kiezen om te gehoorzamen.” Laat hen dit individueel, in groep of
thuis invullen.
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Heb je broers en zussen lief
Bespreek met de kinderen hoe ze met hun broers en zussen overweg kunnen. Vraag of ze jaloers zijn op één
van hun familieleden of dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Vraag wat ze denken wat God hiervan vindt. Vraag
wat ze kunnen doen om liefde te tonen aan andere familieleden. Moedig hen aan om praktische voorbeelden
te geven.
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KNUTSELACTIVITEITJES

… en Kaïn landbouwer.” (Gen.4:2)
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“Abel werd schaapherder …

HET WERK VAN KAÏN

9

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

HET WERK VAN ABEL
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BLOEM VAN BARMHARTIGHEID
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KAÏN KOMT IN OPSTAND TEGEN GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 4:1-15

MEMORIEVERS
Gen. 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Abel werd een ______ van kleinvee en ______ werd een landbouwer.

 Abel bracht een ______ van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van

 God sloeg ______ op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg
______ geen acht.
 Kaïn werd ______ op God, nadat Hij zijn offer niet aanvaardde.
 God zei tegen Kaïn: ‘Handel je ______ , dan kun je toch iedereen recht in
om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet ______ zijn dan zij.’
 Toen ______ vroeg aan Kaïn waar zijn broer was, zei hij: Ik weet het niet;
ben ik ______ van mijn broer?
 Kaïn kreeg een ______ zodat niemand die hem ontmoette, hem zou
doden.

( sterker - teken - hoeder – goed - offer – herder- boos - God - Hij - Kaïn - zonde )
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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hun vet.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2

15

GENESIS LES 4  KAÏN KOMT IN OPSTAND TEGEN GOD

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

KLEURPLAAT 3

16

