
 

Woensdag IN HET BEGIN Genesis 3:22-4:18 

Waar het slangengif zijn werking doet, wordt niet alleen negatief tegen God 

aangekeken, maar ook naar de medemens: ook die wordt als een bedreiging 

gezien, in plaats van als een ander om samen mee te mogen leven. Daarover 

gaat het volgende verhaal, over Kaïn en Abel. 

De twee broers brengen hun offer. Kaïn offert van de vruchten der aarde. Abel 

schenkt God van de eerstelingen van zijn schapen en van hun vet (Genesis 

4:3,4). Daarmee is een wezenlijk verschil gegeven. Uit het vervolg van de Bijbel 

(bijv. Exodus 23:19) kunnen we namelijk afleiden (en dat mag, want volgens 

de rabbijnen is er ‘geen voor of na’ in de Torai) dat Abels offer met het hart 

gegeven werd, omdat hij het allerbeste aan God afstond. Kaïn leek meer ‘voor 

de vorm’ te offeren. We lezen dan ook dat de HERE acht sloeg op het offer van 

Abel, en niet op dat van Kaïn. Iets dat we wel kennen uit het dagelijks leven. 

Wanneer je immers een geschenk ontvangt waarvan je aanvoelt dat het met het 

hart gegeven is, valt je dat meer op en blijft het je meer bij dan een cadeau 

waarvan je aanvoelt dat het gegeven is omdat het nu eenmaal zo hoort. 

Kaïn voelt haarfijn aan wat hier gebeurt en wordt boos, uit jaloezie. Een 

herkenbaar menselijk proces wordt hier geschilderd. Immers ook heden ten 

dage kunnen mensen op onredelijke gronden boos worden op de ander. Kaïns 

jaloezie was ongegrond, want dat God zijn offer niet aanziet (let wel: we lezen 

nergens dat Kaïns offer wordt verworpen) had Kaïn te wijten aan het feit dat hij 

nu eenmaal minder liefde en inzet bij zijn offer had getoond dan Abel. In plaats 

van hier een uitdaging in te zien, reageert hij zijn jaloezie en frustratie op 

dusdanige wijze op zijn broer af, dat deze sterft. 

Een ingrijpend en helaas maar al te actueel relaas over hoe het mis kan gaan 

onder invloed van de slang, die ook de relatie tot onze medemens stuk wil 

maken. Overal zijn nu diepe barsten in de schepping gekomen: in de verhouding 

van de mens tot God en in de verhouding van de mens tot zijn broeder en zuster. 

Iets wat ook bepalend zal zijn voor het vervolg van de Tora. Hoe kan de mens 

omgaan met deze breuken? Veel van wat volgt gaat over het herstel van de 

verhouding tot God en de naaste, of juist de instandhouding van de goede 

verhoudingen, wanneer die er God zij dank mogen zijn. 

Het verhaal van Kaïn en Abel is daarom een preventief verhaal: het leert ons 

eerlijk en kritisch te kijken naar de mechanismen van jaloezie en haat in onszelf. 

Bovendien leert het ons zien op een God die alles wat tussen mensen gebeurt 

ziet. God hoort het bloed van Abel tot Hem roepen van de aardbodem (Genesis 

4:10). Slachtoffers van geweld zijn bij Hem niet stemmeloos. Kaïn komt niet 

weg met zijn daad en krijgt zijn straf. Tegelijk wordt hij beschermd tegen blinde 

mensenwraak. Want alleen God komt het oordeel toe.
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i De Tora is de benaming voor de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 

Deuteronomium. De term wordt ook wel gebruikt voor het geheel van het Oude Testament. 

                                                           


