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Broedermoord voor beginners: het verhaal van Kaïn en Abel 
 

Van alle broers zijn zij waarschijnlijk de bekendste. Het verhaal van Kaïn en Abel staat aan het begin 

van de Bijbel. Daar zit meer achter dan een chronologische overweging. Er wordt hier iets van het 

principe van broederschap duidelijk gemaakt. Het heeft te maken met hoe je naar elkaar kijkt. 

Daarnaast gaat het ook over ongelijkheid, juist onder broeders. Waar komt die ongelijkheid vandaan? 

Heeft God er mee te maken? Kiest Hij voor de één en daarmee tegen de ander? We krijgen hier ook 

te maken met Gods bijzondere weg in zijn geschiedenis met mensen. 

 

Een meeslepend verhaal 

 

Het verhaal over Kaïn en Abel heeft veel romanschrijvers geïnspireerd. Het bekendste voorbeeld is 

waarschijnlijk East of Eden van John Steinbeck uit 1952, waarin de goede verstaander (op het spoor 

gezet door de titel ontleend aan Gen. 3:24 en 4:16) veel van de relatie tussen de hoofdpersonen 

Caleb en Aron kan spiegelen aan Genesis 4. Hun namen lijken ook op die van Kaïn en Abel. Bovendien 

heet hun vader eveneens Adam. Er zijn ook vele navertellingen die de witte plekken die het verhaal 

in Genesis 4 invullen.1 Het is boeiend om te zien wat dit thema van de aangevochten broederschap 

allemaal losmaakt.  We zullen ons hier echter beperken tot een nauwkeurige lezing van de tekst in de 

Hebreeuwse Bijbel. Juist omdat het verhaal zo aanspreekt bestaat het gevaar dat men het al te snel 

leest en bepaalde facetten over het hoofd ziet. 

Voor een goed begrip van het verhaal is het van belang enig inzicht te hebben in de eigen aard van 

deze en andere vertellingen uit de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Het gaat de verteller 

om meer dan de beschrijving van gebeurtenissen uit een ver verleden. Hij wil in de eerste plaats iets 

duidelijk maken over hoe de wereld in elkaar zit en dan met name over de relatie tussen God en 

mensen en tussen mensen onderling. De lezer wordt als het ware een spiegel voor gehouden. Men 

doet het verhaal geen recht door te blijven steken in vragen als waar Kaïn zijn vrouw vandaan haalde 

(Gen. 4:17). Beter is het als men zich bij de lezing afvraagt in hoeverre men er iets van zichzelf en zijn 

eigen relaties in herkent en zichzelf aangesproken voelt, bijvoorbeeld door de vragen die God aan 

Adam en later aan Kaïn stelt en door Kaïns wedervraag: ‘Ben ik de hoeder van mijn broer?’. 

 

Het verhaal in zijn verband 

 

Het verhaal over Kaïn en Abel staat niet los van het voorafgaande verhaal over de verdrijving uit het 

paradijs. We bevinden ons aan het begin van hoofdstuk 4 nog maar net buiten de Hof van Eden. 

Adam en Eva zijn de opdracht die God hen gaf niet vergeten. Ze doen wat God van hen verwacht: ze 

planten zich voort. Zo had God hen volgens Genesis 1:26-28 ook geschapen. Als man en vrouw zijn ze 

beeld van God. In hun kinderen zetten ze het scheppingswerk voort. Eva lijkt blij verrast te zijn dat 

het lukt. Blijkbaar is dat gevoel sterker dan de moeiten waarmee als straf op de zonde zwangerschap 

en bevalling gepaard gaan. ‘Ik heb een man verkregen met God’, zegt zij die hierbij nadrukkelijk de 



vrouw van Adam genoemd werd. In het Hebreeuws valt de samenhang op tussen de woorden ‘man’ 

(ish) en ‘vrouw’ (isha). In Genesis 2:23 waren die woorden voor het eerst samen genoemd. Toen was 

het Adam die opgetogen vast stelde dat hij nu iemand naast zich had die zo dicht bij hem stond. Je 

vindt dat terug in de namen voor man en vrouw: ish en isha. Zoals eerst de isha uit de ish was 

voortgekomen is er nu dus de ish uit de isha. Volgens Eva moet God daar de hand in hebben gehad. 

Het is een teken dat ze wel weg zijn uit het paradijs maar niet van God los. 

Ze noemt haar zoon naar deze bijzondere ervaring: Kaïn, dat klinkt als het Hebreeuwse werkwoord 

qaniti dat hier vertaald is met ‘ik heb verkregen’. Haar tweede zoon heet Abel. Zijn naam wordt niet 

verklaard, maar voorspelt weinig goeds. Het Hebreeuwse woord betekent ‘nietig’ (bekend van het 

begin van het boek Prediker). Dat staat in schril contrast met de trotse naam van zijn broer. Abel 

staat in zijn schaduw. Je zou zelfs kunnen zeggen: Abel is de schaduw van Kaïn.  

In de verzen 2 en 3 worden deze twee heel nauw op elkaar betrokken. Let maar op hun namen. Twee 

keer achter elkaar is er serie Kaïn – Abel – Abel – Kaïn. De oudste is steeds de eerste en de laatste. 

Abel is de nakomer. Hij wordt schaapherder, een eerzaam beroep. Maar Kaïn doet het binnen de 

familie toch beter: hij wordt landbouwer en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. Naar 

God toe doet Kaïn het ook prima. Hij neemt het initiatief tot een offergave aan God. Als een schaduw 

volgt Abel hem na. Maar na deze tweede serie Kaïn – Abel – Abel – Kaïn blijken de rollen opeens 

omgekeerd. Terwijl zijn ouders blijkens hun naamgeving Abel gering achten, geeft God hem de eerste 

plaats.   

Er wordt geen reden voor Gods keuze gegeven. De motieven achter Gods verkiezing onttrekken zich 

aan het menselijk inzicht. Kaïn vraagt er ook niet naar. Hij gaat niet in discussie. Hij is alleen maar 

boos. Daarbij ‘valt zijn gelaat’ (v. 5b), dat wil zeggen dat hij het contact verbreekt. Hij kijkt de ander 

niet meer aan. God doet nog een poging door wel naar het waarom te vragen en door Kaïn te 

waarschuwen voor de macht van de zonde. Maar Kaïn gaat er niet op in. Hij antwoordt God niet en 

richt zich tot zijn broer. In de Hebreeuwse tekst staat alleen maar ‘En Kaïn sprak tot zijn broer Abel’. 

In veel vertalingen is daar in navolging van de Septuaginta aan toegevoegd: ‘Laten we het veld 

ingaan’. Wanneer we vasthouden aan de Hebreeuwse tekst kunnen we constateren dat Kaïn 

bijzonder kortaf is naar Abel toe. Dat versterkt het beeld van een relatie die nauwelijks die naam mag 

hebben. Er is slechts ongelijkheid en dat leidt tot de dood van Abel. 

Dan spreekt God Kaïn opnieuw aan. Dat deed Hij eerder bij Adam aan toen deze zich tegen God had 

gekeerd: ‘Waar ben je?’ (Gen. 3:9). Nu richt Hij zich tot Kaïn nadat deze zich tegen zijn broer had 

gekeerd: ‘Waar is je broer?’ Het woord ‘broer’ komt zeven keer voor in dit verhaal. Dat zal geen 

toeval zijn. Het geeft het thema aan. Maar het is nu pas voor het eerst dat Kaïn het woord ook in de 

mond neemt, maar dan wel in een ontkenning. Zo had hij nooit gekeken naar Abel. Hij acht zich ook 

niet verantwoordelijk: ‘Ben ik de hoeder van mijn broer?’  

In wat volgt horen we opnieuw een echo van het voorafgaande verhaal van de zonde in de hof. God 

vraagt Kaïn: ‘Wat heb je gedaan?!’ (4:10), net zoals eerder aan zijn moeder (3:13). God had de 

aardbodem vervloekt (3:17) en nu wordt duidelijk dat die vloek verder doorwoekert. Van de 

aardbodem klinkt nu de stem van het vergoten bloed (4:10) en dat leidt er toe dat Kaïn zelf vervloekt 

wordt ‘weg van de aardbodem’ waar deze misdaad plaats vond (4:11). Het eindigt er mee dat Kaïn 

zich gedwongen ziet te vestigen in een afgelegen land, Nod, wat je kunt vertalen met ‘dwaling’ 

(4:16). Er wordt nog eens bij gezegd dat het ten oosten van Eden ligt, maar het is duidelijk dat Kaïn al 

met al nog verder van huis is geraakt.  

 

 



Een neergaande spiraal 

 

Het gaat sinds de schepping van de mens bergafwaarts. De mens keert zich af van God en schuift 

daarbij de schuld op de ander. Zo keert de ene mens zich tegen de ander. Kaïn glijdt daarna nog 

verder af. Zijn poging om het contact met God te herstellen mislukt. Het gaat in ieder geval niet zoals 

hij had verwacht. Van de weeromstuit verbreekt hij het contact met de ander helemaal en definitief. 

Dat is het tegenovergestelde van wat God bedoelt. Daarom vervloekt God Kaïn en stuurt hem naar 

niemandsland. Kaïn beseft dat dit geen leven is. In zijn wanhoop zoekt hij contact met God. Voor het 

eerst is er iets te ontdekken in dit verhaal van wat van zijn kant een relatie genoemd mag worden. 

Daarbij komt God hem tegemoet. Hij stelt een grens aan de vloek. De straf op Kaïns misdaad mag er 

niet toe leiden dat men zich nu ook maar zomaar aan hem kan vergrijpen. God laat de mens niet aan 

zijn zelf veroorzaakte lot over. Zo blijft er in het teken dat Hij aan Kaïn geeft toch nog iets zichtbaar 

van Gods hand die tegenwicht biedt in de verloederende schepping. 

Het treurige aan het verhaal is dat in het vervolg blijkt dat de neergaande spiraal toch niet is 

doorbroken. Een nazaat van Kaïn maakt er geen geheim van dat het moorden hem in het bloed zit. 

Deze Lamech denkt in de overtreffende trap. Niet zeven maar zevenenzeventig maal zal hij gewroken 

worden. Niet een moord maar al een klap is genoeg om deze ongenadige reactie op te roepen. Niet 

God maar Lamech zelf zal het opknappen (vs. 23-24). 

Er wordt niet expliciet een oordeel over deze verbale uitbarsting uitgesproken. Maar wie let op de 

geslachtsregisters zal opmerken dat het met Lamech ophoudt. Na zijn gebral lezen we (in vs. 25) dat 

Adam en Eva opnieuw een kind krijgen, Set. Hij komt in de plaats van Abel. Uit het vervolg zal blijken 

dat via hem de familielijn wordt doorgetrokken. In het geslachtsregister van Adam in Genesis 5 komt 

Kaïn niet voor. Als hun enige kind wordt Set genoemd. Net als Abel lijkt Kaïn van de aardbodem te 

zijn verdwenen. Het experiment broederschap was vooralsnog mislukt, maar bij Set gloort er weer 

hoop. Dat blijkt om te beginnen uit de naam die hij op zijn beurt aan zijn zoon geeft: Enos. Dat is in 

het Hebreeuws een naam die vergelijkbaar is met die van Adam. Dit is een mens zoals iedereen. Deze 

keer wordt er geen waardeoordeel aan verbonden, zoals bij Kaïn en Abel. Van deze mens wordt 

vervolgens verteld dat men in zijn tijd ‘de naam van JHWH begon aan te roepen’ (vs. 26). Het lijkt 

erop dat het contact met God beter zal gaan verlopen dan bij Kaïn. Dat geeft hoop. 

 

‘Mijn broeders hoeder?’ 

 

Kains reactie op Gods vraag naar zijn broer lijkt een retorische vraag waarop hij een negatief 

antwoord verwacht. Hij heeft niet het idee dat hij verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn broer. 

Blijkbaar was hem dat niet geleerd. Gezien het verschil dat zijn ouders maakten via de naamgeving 

van hun zoons is dat helemaal niet zo’n vreemde gedachte. Sterker nog: het is een manier van leven 

die je veel tegen komt. Het is ieder voor zich, waarbij als normaal wordt geaccepteerd dat de sterkste 

wint. Je zou ook kunnen zeggen: ieder voor zich en God voor ons allen. Voor dat laatste kun je dan 

ook nog mooie teksten citeren. Het werkwoord dat Kaïn gebruikt staat namelijk speciaal voor Gods 

zorg om mensen in teksten zoals Psalm 145:20 (‘JHWH behoedt allen die Hem liefhebben’) en Psalm 

127:1 (‘Als JHWH de stad niet behoedt, waakt de hoeder vergeefs’). 

Volgens Genesis 4 moet de mens leren zich deze omgang met de ander nog eigen te maken. Adam en 

Eva hadden het scheppende werk al overgenomen van God. Nu moesten ook nog de 

omgangsvormen van God worden overgenomen. Het begint er mee dat je de ander als gelijkwaardig 

ziet. Juist aan dat goede zien ontbreekt het bij Kain. Net als zijn ouders ziet hij in feite Abel niet staan. 



En dat wordt nog sterker wanneer hij in boosheid ‘zijn gelaat laat vallen’. Dan is er helemaal geen 

communicatie meer.  

 

God kiest 

 

Het voor velen moeilijkst te begrijpen onderdeel van het verhaal is waarschijnlijk de niet nader 

toegelichte keuze van God voor het offer van Abel. Men zoekt tevergeefs naar plausibele redenen: 

heeft Kaïn iets verkeerd gedaan of Abel juist iets beters? Het wordt ons niet verteld, net zo min als de 

manier waarop duidelijk werd dat God wel acht slaat op het offer van Abel en niet op dat van Kaïn. 

Aan de al of niet omhoog stijgende rook kan het niet gelegen hebben, want er is in de tekst helemaal 

geen sprake van een offer dat met vuur gebracht wordt. 

Men kan slechts constateren dat God hier kiest voor de onaanzienlijke en niet zoals verwacht voor de 

eerstgeborene. Zo wordt dit verhaal het eerste in een reeks in het boek Genesis.2 Niet Ismaël maar 

Isaak, niet Esau maar Jakob, niet Ruben maar Juda komen op de eerste plaats. Deze vreemde 

omgang met de eerstgeborene blijkt karakteristiek te zijn voor de manier waarop God zich in de 

geschiedenis van mensen openbaart. Dat heeft namelijk iets tegennatuurlijks. Je zou verwachten dat 

de wil van God is af te lezen uit de wereld en de natuur zoals die door God is geschapen. Veel 

mensen gaan daar ook van uit, bijvoorbeeld wanneer datgene wat men natuurlijk acht ook als een 

door God gegeven regel wordt beschouwd. Niet iedereen deelt deze mening en de geschiedenis laat 

zien dat veel “natuurlijke” ethiek en theologie achteraf niet zo heilzaam was en maar beter niet met 

God geassocieerd had kunnen worden. De Bijbel zelf leert ons in deze voorzichtig te zijn. God gaat 

namelijk nogal eens in tegen wat als natuurlijk en vanzelfsprekend wordt beschouwd. Hij laat zich 

kennen als de God die boven de natuur staat.  

Zo ook hier. De eerstgeborene komt bij God niet als vanzelf op de eerste plaats. God houdt zich het 

recht voor zijn eigen keuze te maken. Zo is Hij herkenbaar en zo trekt Hij zijn spoor door de 

geschiedenis. Er is wat dit betreft een verband tussen de bijzondere manier waarop in het boek 

Genesis met het thema van de eerstgeborene wordt omgegaan en het thema van Gods verkiezing 

zoals we dat later met name in het boek Deuteronomium tegen komen. De centrale tekst over God 

die speciaal voor Israël kiest is Deuteronomium 6:6-8 waarin tot Israël wordt gezegd: ‘U bent door 

Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet 

omdat u talrijker was dan de andere volken dat Hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van 

allemaal! Maar omdat Hij u liefhad’. In het Hebreeuws klinken de woorden voor ‘eerstgeborene’ en 

voor ‘uitverkorene’ hetzelfde. Dat past goed bij het feit dat in de verhalen over eerstgeborenen God 

zich laat gelden als de God die zijn eigen keuzes maakt.   

 

                                                           
1
 Recente voorbeelden zijn M. Frederiksson, Het boek Kaïn, Breda 2004, die het verhaal volgt, en  J. Saramago, 

Kaïn, Amsterdam 2010, die Kaïn ook getuige maakt van latere episodes uit Gods geschiedenis met mensen en 
daarbij duidelijk maakt dat in feite God de boosdoener is. 
2
 Zie hierover de mooie dissertatie van Benedikt Hensel, Der jüngere Bruder: Die Vertauschung des 

Erstgeburtssegens im Buch Genesis: eine Analyse der narrativ-theologischen Grundstruktur des ersten Buches 
der Tora (BZAW 423), Berlin 2011 (met een opmerkelijk grote waardering voor de benadering van de 
zogenaamde Amsterdamse school).  


