
Dankdag voor Kaïn en Abel 
Woensdag 3 november 2021 middagdienst (dankdag) 

 
Tekst: Genesis 4:3-5 
3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer 
bracht. 4 En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de HEERE 
zag Abel en zijn offer aan; 5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn 
aangezicht verviel. 
 
Punten: 
1. Dankdaggaven (vers 3-4a) 
2. Dankdagharten (Nieuwe Testament) 
3. Dankdagvruchten (vers 4b-5) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Aan de hand van welke twee criteria moet je een beroep kiezen (zie citaat Calvijn 

hieronder)? Hoe weeg jij dit mee? 
o Wat zijn de verschillen tussen de offergaven van Kaïn en Abel? 

• Bij punt 2 
o Wat is offeren op een “heidense” manier? 
o Lijkt jouw hart meer op het hart van Kaïn of het hart van Abel?  

• Bij punt 3 
o Wat ziet de Heere als Hij naar jouw leven kijkt? 
o Kun je uitleggen wat het betekent dat de Heere Abel aan zag?  

 
Belangrijke teksten 
Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door 
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis 
gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 
 
1 Joh. 3:12: Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg 
hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en die van zijn broeder rechtvaardig. 
 
Uit de bronnen: 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 4:2 
Beiden hebben een levenswijze gevolgd, die op zichzelf heilig en prijzenswaardig was. Want de 
bebouwing der aarde was door God bevolen en de arbeid van het vee hoeden is even eervol als 
nuttig. Kortom, het gehele leven was landelijk, onschuldig en eenvoudig en naar de ware orde der 
natuur geheel ingericht. Dit hebben wij dus in de eerste plaats vast te houden dat zij beiden zich 
hebben geoefend in de arbeid, die door God goedgekeurd was en die tot algemeen nut van het 
menselijk leven onmisbaar is. 
 


