
Verhale uit die Ou Testament:  Genesis 4:1-16 Kain en Abel 
 
Adam en Eva het twee seuns, Kain en Abel, gehad. Toe die twee boeties 
grootgeword het, het Abel met diere begin boer en Kain het met koring 
geboer. Kain het in die Here geglo. Hy het besluit om vir die Here dankie 
te sê vir alles wat Hy vir hom gegee het. Hy het toe ‘n paar koringgerwe na 
‘n spesiale plek toe gevat en dit op ‘n altar neergesit. Abel het ook in die 
Here geglo. Hy het geweet dat hy die Here elke dag regtig nodig het. 
Daarom het hy sy beste lammertjies spesiaal uitgesoek. Hy het hulle na die 
altar gebring. Die Here het geweet Abel bedoel regtig om vir Hom dankie 
te sê, daarom het Hy van Abel se offer gehou. Hy het ook geweet Kain het 
Hom nie regtig lief nie, daarom het Hy nie van Kain se offer gehou nie.  Dit 
het Kain baie kwaad gemaak. “Waarom is jy so kwaad?” het God vir hom 
gevra. “As jy goed doen, sal jy gelukkig wees. Maar as jy nie luister nie, sal 
jy altyd oor jou sonde in die moeilikheid wees.” Maar Kain het nog kwater 
geword want hy was jaloers op Abel.  
 
Toe vra hy eendag vir Abel om saam met hom in die veld te gaan stap. 
Daar het hy toe vir Kain vermoor. God kom toe en vra vir hom: “Waar is 
jou broer?” “Hoe moet ek weet?” het Abel gesê. “Moet ek dan my broer 
oppas?” Maar God het vir Kain gesê: “Jou broer se bloed roep van die aarde 
af na My. Jy moet hier weggaan en nooit weer terugkom nie, want niks wat 
jy hier plant, sal ooit weer groei nie. Van nou af sal jy altyd moet 
rondswerf.” “Maar die mense sal my wil doodmaak,” het Kain gesê. “Dan 
sal Ek hulle straf,” het God geantwoord. Toe gee Hy vir Kain ‘n merk sodat 
die mense kon weet wie hy is en hom nie kwaad aandoen nie. Daarna het 
God vir Kain na ‘n vreemde land weggestuur. 
 
Kain maak vir Abel dood – Genesis 4:1-16 
 
Inleidende Aktiwiteit: 
Elke kind kry twee inkleurprente. Die eerste inkleurprent moet hulle so gou 
as moontlik inkleur. Moenie veel moeite met dit doen nie. Gee net so drie 
minute om dit te voltooi. Die volgende inkleurprent kry hulle so vyftien 
minute voor kans. Hulle moet konsentreer daarop om die tweede 
inkleurprent op hulle beste in te kleur. Nadat albei prentjies ingekleur is, 
sit hulle langs mekaar om te vergelyk. As julle nie inkleurprentjies het nie, 
teken twee prentjies en sit dit langs mekaar om te vergelyk. 
 
  



Vrae: 
� As jy een van hierdie prentjies nou vir God kon gee, watter een sou jy 
gee? 
� Dink jy God sal tevrede wees met die een wat jy nie regtig jou beste in 
gegee het nie?  Hoekom? 
 
Lees die Bybelgedeelte – Kain maak vir Abel dood 
 
Vrae: 
1. Abel het met diere geboer, kan jy onthou wat Kain gedoen het? (Hy was 
‘n koringboer) 
2. Albei seuns het geskenke vir God gebring. Was God tevrede met albei 
se geskenke? (Nee) 
3. Ons lees dat Abel sy beste vir God gebring het. Watter deel dink julle het 
Kain na God gebring? (Dalk ‘n goeie deel, maar Kain het nie sy beste gegee 
nie, want sy houding was nie reg nie) 
4. Hoe het Kain gevoel toe hy sien God verkies Abel se offer? (Hy was 
kwaad) 
5. Hoekom is dit belangrik om op die regte manier vir God iets te gee? 
 
Aktiwiteit: 
Skryf as ‘n gesin ‘n lysie van maniere hoe julle julle beste vir God kan gee. 
 
Gebedsgids 
� Vra die Here om jou te help om altyd jou beste vir Hom te gee; 
� Vra Hom om jou te help om aan ander te dink ook en nie net wat jy wil 
hê nie; 
� Vra God om jou te help dat ander deur hoe jy leef vir Hom beter sal leer 
ken. 


