
De HEERE spreekt tot Kaïn 
Zondag 7 november 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 4:6-16 
6 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? 7 Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? 
En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. 8 En Kaïn sprak met zijn broeder 
Abel; en het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg hem dood. 9 En de HEERE zeide tot Kaïn: 
Waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? 10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Daar is een 
stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem. 11 En nu zijt gij vervloekt; van den aardbodem, die zijn mond heeft 
opengedaan om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen. 12 Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer 
geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. 13 En Kaïn zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worde. 14 
Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op 
de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. 15 Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal 
zevenvoudig gewroken worden. En de HEERE stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. 16 En Kaïn ging uit van 
het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.  
 

Punten: 
1. Waarschuwend (6-7) 
2. Beschuldigend (8-12) 
3. Lankmoedig (13-16) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Op welke tweesprong stond Kaïn? Heb jij dat ook wel eens gehad? 
o Was er voor Kaïn ook genade? 

• Bij punt 2 
o Wat hebt gij gedaan?!! 
o Wat is het verschil tussen het bloed van Abel en het bloed van Christus? 

• Bij punt 3 
o Wat is het verschil tussen berouw en angst voor straf? 
o Wat is “lankmoedig”? 

 
Belangrijke teksten: 
Hebreeën 12:24 En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, 
dat betere dingen spreekt dan Abel. 
 
Ezechiël 9: 4 En de HEERE zeide tot Hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van 
Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die 
gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. 
 
Uit de bronnen: 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 4:9 
Zo dikwijls dus de verborgen prikkeling van het geweten ons onze zonden verwijt, hebben wij te 
bedenken, dat God met ons spreekt. Wat het geweten, dat ons overtuigt van zonden, is een 
bijzondere vierschaar Gods, waar Hij rechtspleging houdt. Zij die zich van kwaad bewust zijn, moeten 
dus toezien, dat ze niet gelijk Kaïn zich verharden. Want wij staan tegen God op en weerstaan de 
werking van Zijn Geest als wij de gedachten van ons schuiven, waarin zich de eerste beginselen van 
berouw openbaren. 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Genesis 4:13 
Doch het is de vraag of men als berouw mag beschouwen die blinde en verbijsterde vrees voor straf, 
zonder enige haat tegen de zonde of gevoel van berouw. 
 
 


