
LES 2 – DE EERSTE KINDEREN OP DE VERKEERSWEG VAN HET LEVEN 

 

Genesis 4:1-16 

THEMA: Aantonen dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. 

 

Kun je raden wat het meest wonderlijke geschenk is dat God aan een echtpaar kan 

geven? Nee, geen nieuwe woning…ook geen auto..maar een baby! Alleen God kan dit 

wonderlijke geschenk maken en alleen Hij kan het geven.  

 

Terwijl we De Verkeersweg van het Leven afreizen zullen we vele babies zien, maar in 

deze les gaan we nadenken over de allereerste kinderen welke in deze wereld zijn geboren. 

Adam en Eva waren namelijk nooit babies omdat God hun als man en vrouw had geschapen. 

 

Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, werden ze verdreven uit de hof van Eden waar 

God ze had geplaatst. Zij moesten een nieuw leven beginnen. Genesis 3:23-24. Op een dag 

kwam er in het nieuwe huis God’s meest wonderlijke geschenk: een baby. Eva zei: “Ik heb een 

man van de Here verkregen!” Genesis 4:1. Misschien dacht ze dat de baby Degene was die in 

Genesis 3:15 beloofd was, Degene die satan zou overwinnen. De eerste zoon werd Kaïn 

genoemd. 

 

Daarna werd een andere jongen geboren en deze werd Abel genoemd. Nu zijn er twee 

kinderen op De Verkeersweg van het Leven. 

 

Herinner je je nog het vers uit Les 1: “Er is een weg, die iemand recht schijnt;...”? Welke 

weg denk je dat deze twee jongens zullen kiezen? Adam en Eva toonden hun zonen de weg 

van het bloedoffer waardoor geloof/gehoorzaamheid aan God werd bewezen. Geen nieuwe 

wetten werden deze jongens opgelegd als welke er op Adam en Eva waren geweest. De 

enigste eis was dat ze God moesten aanbidden op de manier zoals Hij het had vastgesteld.  

 

Abel werd een herder, een schaapherder, terwijl Kaïn een boer werd, een landbouwer. 

De tijd kwam dat elke jongen oud genoeg werd om zijn eigen keus te maken welke weg te 

gaan. Die tijd komt voor elk van ons. Onze ouders kunnen deze keus niet maken hoezeer ze 

dit ook zouden willen.   

Kaïn dacht waarschijnlijk, “Zie dit mooie fruit van het land. Ik heb hard gewerkt om dit te 

kweken en God zal zeker behaagd zijn met mijn offer.” Hij plaatste de vrucht van het land op 

een altaar. Was God behaagd met het werk van de handen van Adam en Eva? Nee, niet met 

hun bedekking van vijgeboombladeren. Zulke offers noemt God werken.   

 

 



              

                             Bron: alleen ter illustratie van Genesis 4:3-4 

 

 

Abel, aan de andere kant, nam één van zijn lammeren, doodde het en plaatste het op 

het altaar als een offer voor God. Hij had een bloedoffer gebracht zoals God het Adam en Eva 

had getoond.  

Waren Kaïn en Abel zondaars? Ja. Zij waren geboren als zondaar en zij waren nog 

steeds zondaars. Wat gebeurde er toen? God accepteerde Abel’s offer maar Hij accepteerde 

niet het offer van Kaïn. Kaïn werd erg kwaad en doodde zijn broer Abel. Was God behaagd 

met deze eerste moord in de wereld? Nee. God strafte Kaïn door hem weg te sturen van zijn 

huis om te zwerven op de aarde vanwege deze slechte daad die hij had gedaan. Genesis 4:6-

16. Deze twee jongens waren samen opgevoed in hetzelfde huis en hun waren dezelfde 

waarheden geleerd. Het verschil was dat Adam geloofde, geloof had in wat hem was geleerd, 

terwijl Kaïn geen geloof had in wat hem was geleerd. Hun daden toonden aan wat er in hun 

harten was.  

 

Ongeloof is een verschrikkelijk iets. Het leidde tot kwaadheid, bedrog, moord, liegen en 

uiteindelijk tot de verschrikkelijke straf van scheiding. Genesis 4:8-12. Geloof/vertrouwen 

bracht vrede en rechtvaardigheid aan Abel; en God zegt dat Abel nog steeds spreekt, 

nadat hij is gestorven. Hebreeën 11:4. 



 

 

God zegt ook: 

 “Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.” 

 

Of we nu op de tekening leven hier in de bedeling van genade, of in een andere 

bedeling, GELOOF is nodig om door God geaccepteerd te worden. God zag Abel’s offer en 

door het gevloeide bloed zag Hij de Here Jezus Christus, het ware Lam gekozen vóór de 

grondlegging van de wereld. 1 Peter 1:19-20. Vandaag de dag laten wij niet ons geloof zien 

door het brengen van een lam naar een altaar, in plaats daarvan komen wij naar het kruis van 

de Here Jezus Christus en geloven in Hem als onze Verlosser.  

Opnieuw hebben we de waarheid gezien van het vers: “Er is een weg, die iemand recht 

schijnt…”  Eén zoon nam de goede weg en één nam de verkeerde weg op De Verkeersweg 

van het Leven. De Bijbel zegt dat velen de weg van Kaïn gegaan zijn. Judas 11. Zij zijn 

degenen die zich van God scheiden. Zij zijn degenen die van hun eigen werken afhangen om 

zich te redden. Maar niets kan ons redding brengen van wat we met onze handen of onze 

lichamen doen.  

Als we vandaag de dag ons geloof willen bewijzen, komen we tot de Here Jezus en 

vertellen Hem: Ik geloof dat U voor mijn zonden stierf, werd begraven en op de derde dag 

opstond. Ik dank U voor het offer en ik geloof dat U mij Uw wonderbare rechtvaardigheid geeft 

omdat U het hebt beloofd.  

 

 

 

GEHEUGENVERS: “Zonder geloof echter is het onmogelijk Hem te behagen; want 

wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem 

zoeken.” Hebreeën 11:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES 2 – WERKBLAD 

 

1. Schrijf de namen op van de eerste twee kinderen op De Verkeersweg van het Leven.  

Genesis 4:1-2 ___________________________ en _________________________________ 

 

2. Wat voor sort werk deed Abel? Genesis 4:2 ________________________________________ 

 

3. Wat voor sort werk deed Kaïn? Genesis 4:2 ________________________________________ 

 

4. Waarom was God niet behaagd met het offer dat Kaïn bracht? Hebreeën 11:6 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Waarom was God behaagd met het offer dat Abel bracht? Hebreeën 11:4 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Waarom was Abel’s offer beter dan die van Kaïn? Hebreeën 9:22 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Abel bewees zijn geloof door het offer dat hij bracht en hij verkreeg daardoor getuigenis dat hij 

__________________________ was. Hebreeën 11:4. 

 

8. Abel’s offer was een voorbeeld van het __________________________________ 

______________________________________________________________ Johannes 1:29. 

 

9. Vandaag de dag ontvangen we rechtvaardigheid door te geloven _______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________1 Korinthiërs 15:1-4 

 

10.  Schrijf Hebreeën 11:6 op ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


