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Genesis hoofdstuk 4 
1 En Adam bekende (=gemeenschap hebben met) Heva, (Hebreeuws; Chawah, Grieks 
Eva(ua) zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn (Hebreeuws; Kajin, Grieks; Kaiv) , 
en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!  
2 En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; (Hebreeuws; Hèvèl, Grieks; Abèl)  en Habel 
werd een schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer. 
3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE 
offer bracht. 
4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE 
zag Habel en zijn offer aan; 
5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel. 
6 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht 
vervallen? 
7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, 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 Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn 
tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood. 
9 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waar is Habel, 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. 
 
Kaïn en Abel 
 
Kaïn en Abel waren de eerste twee broers uit de Bijbelse geschiedenis. Deze twee broers 
kregen ruzie, en de één sloeg de ander dood. Wat voor verschil maakte deze ruzie voor het 
verdere verloop van de geschiedenis? Nou, historisch gezien is deze gebeurtenis niet van 
grote betekenis, maar deze is wél illustratief voor de situatie waarin de mensheid verkeert. 
Algemeen gezegd, zou je de mensheid in twee categorieën kunnen onderverdelen; de ene 
helft komt overeen met Kaïn en de andere helft met Abel. Later herhaalt zich de 
geschiedenis bij de broers Ismaël en Izak, maar de betekenis blijft hetzelfde. 
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De natuurlijke mens 
 

Landbouwer =  hmda dbu  =   Obed Adamah  = Knecht of  Slaaf  van de Aardbodem 

 
Het eerste verwekte leven, Kaïn, is landbouwer. Een uitbeelding van knecht of slaaf van 
moeder aarde. Het tweede verwekte leven, Abel, is schaapherder. Het eerste leven is het 
natuurlijke, aardse leven. De mens is uit de aarde, aards. In de Bijbel staat gras voor het 
natuurlijke, kortstondige leven van de oude mens. Een schaap is het beeld van een gelovige. 
Een schaap is volgzaam en luistert naar de Stem van de Herder. 
 
1 Petrus 1 
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. 
Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u 
verkondigd is. 
  
Godsdienstig 
 
Kaïn en Abel waren allebei Godsdienstig. Kaïn bracht God een offer van de vrucht van het 
land, dus hij geloofde in het bestaan van de Heere. Abel bracht ook een offer. Toch was er 
maar één offer voor God welbehagelijk. Waarom nam de Heere het offer van Abel wél aan, 
en van Kaïn niet? Er wordt wel gezegd.; ‘Kaïn deed het niet volgens de voorschriften, want 
zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving’. Maar er staat nergens dat Kaïn en Abel, 
door middel van hun offers, vergeving wensten. Deze uitspraak is Wettisch, want er waren 
namelijk helemaal nog geen voorschriften in die dagen. De Wet was er toen immers nog 
niet. God communiceerde destijds rechtstreeks met de mens. 
 
Hebreeën 9 
22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en 
zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. 
 
Waarom nam God het offer van Abel wél aan? 
 
Waarom nam God het offer van Abel dan wél aan? Waarom was Abel gerechtvaardigd voor 
God, en Kaïn niet? Want uitwendig waren de offers gelijk. Nee, natuurlijk zien vruchten van 
het land er anders uit dan een schaap! Maar in beide gevallen ging het om het resultaat van 
hun arbeid. Kaïn was landbouwer en Abel was schaapsherder. 
 
Gelovig hart 
 
Hebreeën 11  
4 Door het geloof heeft Abel een meerdere (betere) offerande Gode geofferd dan Kaïn, door 
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave 
getuigenis gaf (God heeft gedemonstreerd, getuigd, dat Hij het offer van Abel wél aannam. 
Daarmee was Abel gerechtvaardigd voor God); en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat 
hij gestorven is. 
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De reden dat de Heere het offer van Kaïn afwees, staat in Hebreeën elf. Het was omdat de 
Heere aanziet wat in het hart is. God kijkt niet naar wat voor ogen is. Abel was gelovig en 
Kaïn niet. Kaïn was enkel religieus. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) Net zoals de Heere later 
ook de offers van Israël afwees. Hij zei toen tegen Zijn Volk; ‘uw offers heb ik niet gewild’.  
 
1 Samuël 16 
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, 
want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat 
voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 
 
Uw offers heb ik niet gewild 
 
Psalm 40 
7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; 
brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. 
8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet (torah= onderwijzing) is in 
het midden mijns ingewands. 
 
Hebreeën 10 
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, 
maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 
6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te 
doen, o God! 
 
De Heere liet Israël van alles doen. Hij liet ze allerlei offers brengen. Dat staat in Leviticus één 
en twee. Maar daarna zei de Heere; ‘uw offerande heb Ik niet gewild’. Terwijl Hij ze Zélf 
voorgeschreven had! Waarom wilde Hij ze dan niet? ‘Ze dienen Mij met de lippen, maar hun 
hart is verre van Mij’. Het gaat de Heere niet om de religieuze voorschriften. Het gaat bij 
Hem niet om de buitenkant. De Heere wil een gelovig hart. De Heere wil een besneden hart; 
een hart dat bekwaam is om de Heere te dienen.  
 
Jesaja 29 
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij 
met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze (ontzag), waarmede zij 
Mij vrezen, mensengeboden (menselijke regels) zijn, die hun geleerd zijn; 
 
Romeinen 2 
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den 
geest (besnijdenis van het hart is een geestelijke besnijdenis), niet in de letter (de Wet), is 
de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. 
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Religie 
 
Markus 7 
5 Daarna vraagden Hem de Farizeën en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw 
discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? 
6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, 
gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. 
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;(met 
menselijke regels eer je de Heere tevergeefs, de Heere wil geen religie)  
 
Religie is, dat je bepaalde werken verricht (of juist níet!) om God welbehagelijk te zijn. Dat je 
aangenaam voor God wilt zijn, door werken te doen (of juist te laten). Dat je allerlei Wetten 
en zelfbedachte regeltjes wilt volbrengen om God te ‘pleasen’. Dat je in een goed blaadje 
wilt komen te staan, oftewel dat je je plaatsje in de Hemel wilt zekerstellen. Religie is het 
tegenovergestelde van geloof en is dus feitelijk ongeloof. Zo zijn er ook nu veel ‘ongelovige 
gelovigen’. Ik was er zélf ook één…Religie veronderstelt dat de mens door eigen werken of 
door eigen denken zou kunnen komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen 
werken tot God, en al helemaal niet door het menselijk verstand! Integendeel zelfs. De weg 
van Kaïn is een door de mens uitgedachte weg.  
 
Geloven in Zijn Woord 
 
Maar Abel offerde toch ook? Dan is Abel toch ook religieus?? Ja inderdaad, ze geloofden 
allebei in het bestaan van God. Maar geloven dat God bestaat, dat doet de duivel ook! Dat is 
niet genoeg voor God. Het gaat niet om geloof in het bestaan van God, maar het gaat erom 
of je God gelooft! Of je gelooft wat God gesproken heeft. Of je gelooft in Zijn Woord. En dat 
je je daar dan ook aan onderwerpt. Dat je Hem gehoorzaamt. Dat je je afhankelijk opstelt 
tegenover Hem. God zag Abels offer aan, omdat hij feitelijk zichzelf offerde. Bij het offer van 
Kaïn ging het om de buitenkant, er zat niks van zichzelf bij.  
 
Jakobus 2 
19 Gij gelooft, dat God een enig God is (dat God de enige God is); gij doet wel; de duivelen 
geloven het ook, en zij sidderen. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte Wil 
van God zij. 
 
In de woestijn 
 
Denk hierbij ook aan het Volk Israël, dat door Mozes, verlost werd uit Egypte. Zij geloofde 
zéker in het bestaan van God, want zij zag de Schelfzee wijken, en zij at manna en kwartels 
uit de Hemel. Zij was boos op God en klaagde tegen God dat Hij haar beter in Egypte (type 
van de Wereld) had kunnen laten. Ze geloofde niet dat God haar naar Kanaän zou brengen. 
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Ze geloofde dus wel in Zijn bestaan, maar zij geloofde Hem niet op Zijn Woord. De Heere 
werd het helemaal zat en zei toen dat deze hele generatie het beloofde land niet zou binnen 
gaan. Hij zou wachten tot ze allemaal dood waren. Dus waarom mochten zij het beloofde 
land niet ingaan? Vanwege ongeloof. Ongeloof (oftewel ongehoorzaamheid oftewel zonde; 
allemaal synoniemen) werd hun dood. 
 
Deuteronomium 1 
31 En in de woestijn, waar gij (het Volk Israël) gezien hebt, dat de HEERE uw God, u daarin 
gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op al den weg, dien gij gewandeld hebt, totdat 
gij kwaamt aan deze plaats. 
32 Maar door dit woord geloofdet gij niet aan den HEERE, uw God. 
33 Die voor uw aangezicht op den weg wandelde, om u de plaats uit te zien, waar gij zoudt 
legeren; des nachts in het vuur, opdat Hij u den weg wees, waarin gij zoudt gaan, en des 
daags in de wolk. 
34 Als nu de HEERE de stem uwer woorden hoorde, zo werd Hij zeer toornig, en zwoer, 
zeggende: 
35 Zo iemand van deze mannen, van dit kwade geslacht, zal zien dat goede land, hetwelk Ik 
gezworen heb uw vaderen te zullen geven! (niemand van jullie zal het beloofde land ingaan. 
Deze hele generatie zou dus sterven in de woestijn) 
 
Hebreeën 3 
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
gelijk in de verbittering geschied is. 
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die 
uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
 
Het hart is de zetel van het geloof 
 
Israël was er dus wel van overtuigd dat God bestaat, dat lijkt me logisch, maar ze liet Hem 
gewoon praten. Ze trok gewoon haar eigen plan. Dát is ongeloof. Geloof is in de Bijbel gelijk 
aan gehoorzaamheid; dat men zou horen naar het Woord van God en zich dan daaraan zou 
onderwerpen. Geloof is trouw. Het hart is de zetel van het geloof. Met het hart zou men 
geloven. Iedereen die Hem ter harte neemt, zal niet beschaamd worden. 
 
Romeinen 10 
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter 
zaligheid. 
11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. 
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Ongelovige Christenen 
 
Kaïn was met zijn hart niet bij de Heere, en Abel wel. Het verschil tussen religie en geloof 
bestaat vandaag de dag nog steeds. Dit is geen verschil binnen religies of godsdiensten, maar 
gewoon binnen het Christendom. Er zijn dus Wettische Christenen die naar Bijbelse 
begrippen ongelovig zijn. Zij staan niet in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade, 
maar leven gewoon nog onder het Oude Verbond der Wet. Zij leven nog onder regeltjes en 
wetten. Voor zover de Bijbel een religie kent, is het de Mozaïsche Wet. Deze Wet was er 
vanaf Mozes tot de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Het einde van de Wet 
is Christus, tot rechtvaardiging van iedereen die gelooft.(zie ook de studies ’de tien geboden’ 
en alleen geloof’) 
 
Romeinen 10 
4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 
 
Boom van kennis van goed en kwaad 
 
Genesis 2 
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want 
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 
 
Er was een strijd tussen Kaïn en Abel. Er is een strijd tussen religie en geloof. Religie is kennis 
van goed en kwaad. Met regeltjes en wetten probeert men het onmogelijke, mogelijk te 
maken;  de natuurlijke mens veranderen en verbeteren. De oude Schepping opleuken. Maar 
als je van die boom eet, ga je dood. De Wet is een bediening des doods. De enige Weg ten 
leven is die van geloof in wat God gesproken heeft.  
 
Genade kent geen enkele verplichting 
 
God heeft geschreven over de Heere Jezus Christus. Al de Beloften van God zijn in de Heere 
Jezus Christus. God heeft door de Heere Jezus Christus het (eeuwige) leven en de 
onverderfelijkheid gebracht. Alles uit Zijn barmhartige Genade. En Genade kent geen enkele 
verplichting. We hoeven dus niet te voldoen aan wetten en regeltjes. Voor Genade hoeft 
men niet te werken, anders is het geen Genade meer. 
 
Romeinen 11 
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (=werken der Wet); 
anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken (door de werken 
van de Wet), zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. 
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
2 Timotheüs 1 
9 Die  (God) ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze 
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werken, maar naar Zijn eigen (Gods)voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus 
Jezus, voor de tijden der eeuwen; 
10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die 
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht 
door het Evangelie; 
 
Wij worden gerechtvaardigd door het geloof 
 
Dus God nam het offer van Abel wél aan. En waarom? Op grond van geloof. En wat gebeurt 
er dan? De religieuze mens wordt jaloers. Kaïn wordt jaloers. Hij doet toch zo goed zijn best? 
Hij brengt toch de eerste vruchten van zijn oogst? Maar dan zegt zijn broer; joh dat maakt 
allemaal niet zoveel uit, het gaat erom wat in je hart is. Het is Wijsheid te getuigen dat je niet 
wordt gerechtvaardigd door de werken van de Wet, maar door geloof alleen. 
 
Probleem 
 
Maar als je vertelt dat alleen geloof genoeg is om behouden te zijn, dan krijg je een enorm 
probleem. Dan roepen de religieuzen; ‘jaaah, maar dat kan zó maar niet! Denk je nou echt 
dat als je alleen maar gelooft, je in de Hemel komt? Je zal er toch echt wat voor moeten 
doen. Dat zou een mooie boel zijn! Nee hoor, je moet zus en je moet zo…’ Maar in de Bijbel 
staat heel duidelijk dat het Oude Verbond der Wet is vervangen door het Nieuwe Verbond 
der Genade. Wij hoeven voor God nergens aan te voldoen, dan alleen ons hart te openen 
voor Zijn Woord. That’s all. 
 
Romeinen 3 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt (=verzoend 
worden= één Plant met Hem worden), zonder de werken der wet. 
 
Galaten 2 
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door 
het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij 
zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; 
daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 
 
Galaten 3 
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is 
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der 
wet, om dat te doen. 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
 
Dus je kunt maar raak zondigen?? 
 
1 Korinthe 6 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar (geschikt, gepast); alle 
dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. (wij 
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zouden alleen leven vanuit de Genade, omdat de Heere de heerschappij van de zonde heeft 
overwonnen. Wij zouden de macht van de zonde negeren) 
 
1Korinthe 10 
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 
niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. 
22 Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.(niet alle dingen zijn opbouwend voor de 
Gemeente, Zijn Lichaam. Wij zouden de Geest in en door ons laten werken ipv de zonde) 
 
Ja, in principe zouden we maar raak kunnen zondigen, we blijven behouden. De Kracht van 
de Genade, is immers sterker dan de kracht van de zonde. Beide krachten zijn aanwezig, 
maar we zouden er voor kiezen om alleen te leven vanuit de Genade. Maar de oude mens 
leeft liever onder wetten en regeltjes. Dat is makkelijker. Opdrachten afvinken. Dan hoef je 
zelf niet na te denken. Dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar God wil 
dat je voor Hem kiest vanuit je hart en niet omdat (kerkelijke) regels dat voorschrijven. God 
wil dat je je aan Hem onderwerpt omdat je dat heel graag wilt (Abel). En niet omdat je dat 
moet. (Kaïn) 
 
Het is onmogelijk om aan de hele Wet te voldoen 
 
Het Nieuwe Verbond der Genade ként helemaal geen moeten. Bovendien als je je onder één 
Wet begeeft, moet je aan de héle Wet voldoen om verzoend te worden met God. Dan moet 
je dus aan alle wetten gehoorzamen om eeuwig leven te verwerven, en straks te delen in de 
Erfenis. Maar in de Bijbel staat dat het onmogelijk is om de hele Wet te volbrengen. (zie 
studie ‘de tien geboden’) 
 
Handelingen 15 
10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen (een juk 
opleggen, is iemand onder de Wet plaatsen), hetwelk noch onze vaders voorvaders), noch wij 
hebben kunnen dragen? (Niemand kan voldoen aan de eisen van de Wet, ook onze 
voorouders konden dat niet) 
 
Galaten 5 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. (Als iemand onder de Wet leeft, moet hij aan alle wetten voldoen. 
Diegene kan geen aanspraak maken op Zijn Genade. Je kunt niet een beetje werken en een 
beetje geloven. Het is alles of niets)  
 
Verbonds-theologie 
 
Met een beetje Wet, kom je er niet. Luther kwam daar als eerste achter, gewoon door de 
Bijbel te lezen. Dat gaf scheuringen binnen de kerk. Kaïn en Abel waren er niks bij. En nog 
steeds is er onderlinge strijd tussen prediking van Wet of Genade. De meeste kerken 
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prediken een beetje Genade en een beetje Wet. Men heeft er een woord voor verzonnen; 
Verbonds-theologie. Maar je kan nog zo een chique woord verzinnen, daarmee verandert er 
niks aan Waarheid. Er staat duidelijk in de Bijbel dat een beetje zuurdesem het hele deeg 
zuur maakt. En nieuwe wijn (het leven onder het Nieuwe Verbond) doe je niet in oude 
zakken (het leven onder het Oude Verbond). Wet en Genade gaan niet samen. 
 
Galaten 5 
5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. 
6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, 
door de liefde werkende. 
7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? 
8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept. 
9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. 
 
1 Korinthe 5 
6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur 
maakt? 
 
Consequenties voor de eeuwigheid 
 
Genesis 16 
15 En Hagar (dienstmaagd; slavin) baarde Abram een zoon; en Abram noemde den naam 
zijns zoons, die Hagar gebaard had, Ismaël. 
 
Genesis 17 
21 Maar Mijn (Nieuwe) verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in 
het andere jaar baren zal. 
 
Ismaël is een beeld van degenen die onder de Wet leven, en Izaak is een beeld van degenen 
die onder de Beloftenis oftewel uit de Genade leven. Het Oude Verbond der Wet en het 
Nieuwe Verbond der Genade. Kaïn en Abel. Maar Ismaël (Kaïn), zal niet erven, staat in 
Galaten vier. Met andere woorden; Christenen die onder de Wet leven, of een beetje aan de 
Wet willen voldoen, zullen niet erven. (zie studie; stage lopen). Dat is nogal wat. Dat zijn 
grote consequenties voor de eeuwige toekomst. Als je vandaag de dag dus (een beetje) 
onder de Wet leeft, vervalt voor jou de Genade. En dat is verschrikkelijk. De kerken die de 
Wet prediken, zouden goed moeten bedenken wat zij hun leden aandoen. Hoewel iedereen 
natuurlijk zélf verantwoordelijk blijft voor wat hij gelooft. Daarom is zelfstudie zo belangrijk. 
 
Galaten 5 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van 
de genade vervallen. 
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Zoon van de dienstmaagd en zoon van de vrije 
 
Galaten 4 
22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd (dienstbaar 
aan de Wet; de werken der Wet), en een uit de vrije(de vrijheid van het Nieuwe Verbond) 
23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die 
uit de vrije was, door de beloftenis;(de vrije is wedergeboren oftewel uit God geboren) 
24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het 
ene van den berg Sina (Oude Verbond der Wet), tot dienstbaarheid barende, hetwelk is 
Agar;(Hagar) 
25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat 
nu is (Het aardse Jeruzalem, het Joodse Volk,de twee stammen, levend onder de Wet), en 
dienstbaar is met haar kinderen. 
26 Maar Jeruzalem, dat boven is, (het Hemelse Jeruzalem; de Gemeente, Zijn Lichaam is 
mede met Hem in de Hemel gezet en leeft onder het Nieuwe Verbond der Genade) dat is 
vrij, hetwelk is ons aller moeder. 
27 Want er is geschreven: Wees vrolijk (blijdschap is vrucht van de Geest; Nieuwe Verbond) , 
gij onvruchtbare, die niet baart, (Jesaja 54; de onvruchtbare is Sarah) breek uit en roep, gij, 
die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame(Sarah) zijn veel meer, dan 
dergene, die den man heeft.(Hagar) 
28 Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. 
29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was (Ismaël, Kaïn, het Joodse Volk, de 
oude mens), vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was (Izaäk, Abel, de Gemeente, 
de nieuwe mens), alzo ook nu. 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der 
dienstmaagd (degenen die onder de Wet leven, het Joodse Volk) zal geenszins erven met 
den zoon der vrije.(degenen die uit de Genade leven, Gemeente) 
31 Zo dan, broeders, wij (Gemeente, levend onder het Nieuwe Verbond) zijn niet kinderen 
der dienstmaagd (het Joodse Volk, nog steeds levend onder het Oude Verbond), maar der 
vrije. 
 
Hebreeuws 
 

Kaïn                =  nyq     =  aanwinst;  lans, spies; verkrijgen; bezitting; gekocht 

Habel             =  lbh         =  adem; ijdelheid; leegheid; leeg; afloop 

              lb h   =  de ijdele; de gekromde; dat wat niets is; teniet doen 

Abel betekent leeg. In het leven hier onder de zon is alles vergankelijk, alles is ijdel. Prediker 
zegt dan ook dat wij in dit aardse leven niets hoeven te bereiken. Het levert niks op. Alleen 
wat voortkomt uit een gelovig hart zal wat opleveren. Net als bij de Heere Jezus.  

Herder           =  hur                                                                (Vrij)   

Schaap           =  nax                                                                 (Vrij) 

Landbouwer =  hmda dbu  =   Obed Adamah  = Knecht of  Slaaf  van de Aardbodem 

Aardbodem     =  hmda                 =  Adamah 
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Geloofshelden 
 
Paulus haalt, in Hebreeën elf, het geloofsleven aan van verschillende Oud Testamentische 
gelovigen. Ook dat van Abel. Paulus zegt dat Abel niet werd gerechtvaardigd omdat hij het 
juiste offer bracht. Zijn geloof is hem tot rechtvaardigheid gerekend; zijn gehoorzaamheid en 
onderwerping aan het Woord Van God. Door het geloof van Abel, spreekt hij nu nog, terwijl 
hij gestorven is. Wat spreekt hij dan? Nou, dat het niet gaat om de uiterlijke dingen maar dat 
het gaat om het hart, het gaat om het geloof! 
 
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 gave getuigenis 
gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 
 
De dood van Abel is typologisch de dood van de Heere Jezus 
 
Abel is hiermee een type van de gelovige mens in de praktijk van het leven. Maar in 
bijzonderheid is Abel een type van de Heere Jezus Christus. Het woord Kaïn is verwant aan 
het woord Kanaän. Hij bracht in zijn hoogmoed een offer naar zijn eigen welbehagen en niet 
naar Gods welbehagen. Kaïn is een type van de Christen levend onder de Wet, maar in een 
hogere toepassing is hij een type van het hoogmoedige Joodse Volk. De dood van Abel, door 
Kaïn, is typologisch de dood van de Heere Jezus, in het land van Kanaän, door het Joodse 
Volk. Door een leven onder de Wet, werd door de Wet, de Heere Jezus gedood. 
 
Handelingen 10 
38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en 
met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den 
duivel overweldigd waren; want God was met Hem. 
39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te 
Jeruzalem; Welken zij (de Joden, Juda, de twee-stammen) gedood hebben, Hem hangende 
aan het hout. 
 
Abel als type van Christus: 
 

Het offer van Abel, onder het Oude Verbond, 
Is een type van het Offer van Christus, de Hogepriester, onder het Nieuwe Verbond. 
 
Abel als schaapherder, 
is een type van de Heere Jezus Christus, de Goede Herder.  
 
Abel werd zonder oorzaak gehaat door zijn broeder Kaïn. 
De Heere Jezus werd gehaat, en wordt als de Christus, nog steeds zonder oorzaak, gehaat en 
verworpen door Zijn broeders naar het vlees, het Joodse Volk. 
 
Abel werd door zijn broeder gedood, 
de Heere Jezus is door Zijn broeders, het Joodse Volk, gedood. 
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Abel werd gedood door Kaïn uit jaloezie, omdat God het offer van hem wél aannam. 
De Heere Jezus werd gedood door het Joodse Volk, omdat Hij Gods geliefde Zoon is. 
 
Abel heeft de eerstgeborene van zijn kudde geofferd aan God, 
De Heere Jezus Christus offert Zich aan God, als de Eerstgeborene van de kudde, de 
Gemeente. 
 
Abel bracht een offer aan God in geloof; uit gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord. 
De Heere Jezus offerde Zichzelf in volmaakt geloof en gehoorzaamheid aan God en Zijn 
Woord. 
 
God nam het offer van Abel aan, want het steeg op tot God. 
God nam het offer van Christus aan, want Hij werd opgewekt uit de dood, en steeg op ten 
Hemel.  
 
Het offer van Abel spreekt nog steeds tot ons, hoewel Abel allang gestorven is.  
En natuurlijk raken wij nooit uitgesproken over het Lam Gods, Dat alle zonden van de 
wereld, via vernedering, lijden en dood heeft weggedragen. En wij raken zeker niet 
uitgesproken over het Lam Gods, onze Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek, Die 
ons reinigt van alle zonden. Hij maakt ons bekwaam om God te kunnen dienen. 
 
Kaïn in het Nieuwe Testament 
        
1 Johannes 3  
11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander (de 
broeders) zouden liefhebben.  
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 (zijn werken kwamen voort uit een boos hart), 
en van zijn broeder rechtvaardig.(de werken van Abel kwamen voort uit zijn gelovig hart. 
Wij zouden niet het voorbeeld volgen van Kaïn. De religiositeit van Kaïn blijkt niet erg 
tolerant te zijn)  
 
Judas 
10 Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij (ze spreken kwaad over zaken waar zij 
niks van afweten. Zoals men bijvoorbeeld hedentendage kritiek heeft op de Bijbel terwijl 
men er geen letter in gelezen heeft); en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren 
(vanuit de oude mens), weten, in hetzelve verderven zij zich.(in hun eigen onwetendheid, 
vanuit hun instinct, gaan zij ten onder) 
11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan (de weg van religie, de weg van 
uiterlijke zaken, de weg van regeltjes en rituelen; een eigenzinnige godsdienst), en door de 
verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van 
Korach vergaan. 
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Abel in het Nieuwe Testament 
 
Mattheüs 23 
34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij 
sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en 
zult hen vervolgen van stad tot stad;(zoals Kaïn)  
35 Opdat op u  kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed 
des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken 
gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. 
36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. 
(Het Joodse Volk wordt hier verantwoordelijk gehouden voor de dood op Abel. Abel staat 
voor de gelovige mens. Het Joodse Volk staat voor de religieuze mens, die verantwoordelijk 
wordt gehouden voor de vervolging op alle gelovigen. In kleiner verband; Israël heeft altijd 
de profeten vervolgd en iedereen gedood die de Waarheid kwam vertellen. Zij heeft ook de 
Heere Jezus vervolgd, gekruisigd en gedood. Zoals Kaïn zijn gelovige broeder doodde, zo 
doodde het Joodse Volk haar broeder, de Heere Jezus. Uit jaloezie, uit afgunst; want er was 
geen enkele beschuldiging. Men moest gewoon van Hem af. De Heere Jezus was een 
gelovige en ondermijnde de religieuzen. Hij noemde hen ‘adderengebroed’ en dat konden zij 
niet hebben)  
 
Lukas 11 
51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het 
huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden (verantwoordelijk gehouden worden) van dit 
geslacht! 
52 Wee u, gij wetgeleerden(religieuzen), want gij hebt den sleutel der kennis (de Heere 
Jezus)  
 weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd 
53 En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeën hard aan 
te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken;(de Heere Jezus kwam in de problemen 
omdat Hij getuigde van Zijn Geloof) 
54 Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem 
beschuldigen mochten. (Religieuzen proberen de gelovigen de mond te snoeren, zoals Kaïn 
dit deed bij Abel. Abel is dus een beeld van de gelovigen. Degenen die onder de Wet staan, 
vervolgen degenen die in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond staan. Het waren de religieuze 
Joden en religieuze heidenen die de Heere Jezus en later de Christenen vervolgden. Het 
waren geen atheïsten die dit deden. Lees maar in Handelingen)  
 
De geschiedenis van Kaïn is een beeld van de geschiedenis van Israël 
 
Zwerven en dolen 
 
Genesis 4 
12 Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven (men zal hard 
moeten werken en nauwelijks in leven blijven) ; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde.  
 
Zwerven en dolen zijn helemaal van toepassing op het Volk Israël. Op alle stammen. En zeker 
sinds de Nieuw Testamentische tijd. Vanaf de diaspora, de verstrooiing, tot nu toe. Men 
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heeft wel een eigen staat opgericht, maar dit is buiten God omgegaan. Deze staat, Israël, is in 
ongeloof opgericht. Het Joodse Volk gelooft niet in de Heere Jezus Christus, maar niemand 
komt tot de Vader dan door de Zoon. Voor God bestaat er geen staat Israël. Een groot deel 
van de hedendaagse politieke problemen op aarde, komen voort uit de aanwezigheid van 
een Volk dat zich Joods noemt. Binnen de Joodse staat zijn er trouwens ook problemen met 
verschillende groepen religieuze Joden die elkaar niet erkennen.  
 
De Heere verbergt nu Zijn Aangezicht 
 
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 (Kaïn oftewel het Joodse Volk) 
zal voor Uw aangezicht verborgen zijn (De Heere verbergt Zijn Aangezicht voor de wereld 
maar in het bijzonder voor het Joodse Volk); en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, 
en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. (geldt zeker voor het Joodse 
Volk; zij hebben veel vijanden) 
 
‘Ik zal mijn aangezicht verbergen’, zei de Heere. Dat is te zien aan de positie van Israël in het 
Midden Oosten. En dat was te zien in de Holocaust. God heeft zich afgekeerd van de 
ongelovige mens, en de Jood in het bijzonder. Hij heeft de wereld losgelaten, Israël in het 
bijzonder. Want Israël had een voorbeeld moeten zijn voor alle andere volkeren. Het had 
een voorbeeldfunctie. Het zou een priesterlijk Volk zijn dat het Woord van God verspreiden 
zou. Maar het uitverkoren Volk heeft haar Messias verworpen. Keer op keer. Daarom heeft 
God zich van haar afgekeerd. Het is passieve toorn. Het aktieve oordeel komt in de tweede 
helft van de zeventigste Jaarweek. (zie studie ‘de zeventigste Jaarweek’) 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen (ongeloof in Hem en Zijn Woord), als die de waarheid in 
ongerechtigheid ten onder houden.(ongelovigen houden Zijn Waarheid voor leugen) 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. 
 
Deuteronomium 31 
15 Toen verscheen de HEERE in de tent, in de wolkkolom; en de wolkkolom stond boven de 
deur der tent. 
16 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, 
en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden 
van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve 
gemaakt heb. 
17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn 
aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden 
zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, 
omdat mijn God in het midden van mij niet is? 
18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het 
gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden. 
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Het Joodse Volk kan pas ná het oordeel tot geloof komen 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen (het Volk Israël) willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen 
haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet 
zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den 
Naam des Heeren! 
 
Als het Volk in haar wanhoop de Naam van de Heere aanroept, aan het einde van de 
zeventigste Jaarweek, zal Hij Zijn Voeten op de Olijfberg zetten. Pas dan zal zij zien wie zij 
doorstoken heeft. Daarna zal het (kleine) gelovig overblijfsel de Geest over zich uitgegoten 
krijgen. Ná het oordeel dus. Tot die tijd is zij horende doof en ziende blind. De Joden kunnen 
dus nu, als Volk, niet tot geloof komen. Maar elke individuele Jood kan natuurlijk gewoon 
Christen worden, en bij de Gemeente gaan horen. 
 
Mattheüs 13 
13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet 
horen, noch ook verstaan. 
14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en 
geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, 
en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
 
De Heere is straks ook Barmhartig over Israël 
 
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 (= 
wegvluchten), ten oosten van Eden. (Kaïn verlaat de aanwezigheid van de Levende God) 
 
Men probeerde Kaïn te doden, maar dat heeft God verhoed. Zo ook bij het Joodse Volk. Het 
is altijd en overal vervolgd geweest. Men heeft het zelfs geprobeerd uit te roeien, maar dat 
is nooit gelukt. Het Volk bestaat nog steeds, terwijl er toch heel wat volkeren uit de 
geschiedenisboeken niet meer bestaan, bijvoorbeeld door assimilatie. Uiteindelijk zal God 
het Volk met Zich verzoenen. Aan het einde van de zeventigste week zal dat gelovig 
overblijfsel de Geest uitgegoten krijgen. Ook zij is dan wedergeboren. Práchtig dat de Heere 
ook haar, uiteindelijk, zal vergeven. En zoals de Gemeente deelt in alle geestelijke 
Zegeningen in Christus, zo zal ook het Volk Israël delen in alle aardse Zegeningen. Op 
hetzelfde niveau.  
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Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 
van Juda een nieuw verbond zal maken; 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb ( Oude Verbond der Wet), 
ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond 
zij vernietigd hebben (zij heeft de Heere in ongeloof verworpen), hoewel Ik hen getrouwd 
had, spreekt de HEERE; 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (na de zeventigste Jaarweek) met het huis 
van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in 
hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 
zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen (kennen=bekennen=geloven), 
van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid 
(ongeloof) vergeven, en hunner zonden (ongeloof)niet meer gedenken. 
 
Romeinen 11 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de 
verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.(God houdt Zich aan Zijn 
beloften aan Israël. Zijn beloften aan het Volk, blijven gewoon staan) 
 
Ook in de namen van het geslachtsregister van Kaïn zie je de geschiedenis van Israël  
 
Genesis 4 
17 En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde 
een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch. 
18 En aan Henoch werd Hirad geboren; en Hirad gewon Mechujael; en Mechujael gewon 
Methusael; en Methusael gewon Lamech. 
19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de naam van de eerste was Ada, en de naam van de 
andere Zilla. 
20 En Ada baarde Jabal; deze is geweest een vader dergenen, die tenten bewoonden, en vee 
hadden. 
21 En de naam zijns broeders was Jubal; deze was de vader van allen, die harpen en orgelen 
handelen. 
22 En Zilla baarde ook Tubal-Kaïn, een leermeester van allen werker in koper en ijzer; en de 
zuster van Tubal-Kaïn was Naema. 
23 En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech! 
neemt ter ore mijn rede! Voorwaar, ik sloeg wel een man dood, om mijn wonde, en een 
jongeling, om mijn buile! 
24 Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal. 
25 En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn 
naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft 
hem doodgeslagen. 



17 

 

26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon 
men den Naam des HEEREN aan te roepen. 
 
Henoch 
 
17 En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch (= ingewijd= 
heiliging= dienstbaar gemaakt en apart gezet voor die dienst); en hij bouwde een stad, en 
noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch. 
 
Israël werd gewijd tot de dienst aan God. Dit gebeurde bij de uittocht uit Egypte. Typologisch 
was dat de geboorte van een zoon. Door de Schelfzee als vruchtwater. Een eerstgeborene 
heeft volgens de Bijbel de functie van hogepriester en koning. Henoch is een type van 
Mozes. Mozes verloste het Volk uit Egypte. God heeft het Volk uitverkoren tot een heilig, 
koninklijk en priesterlijk Volk. 
 
Exodus 4 

22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is 
Israël. 
23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd 
hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden! 
 
Hirad 
 
18 En aan Henoch werd Hirad (= stad van de getuigen; dat is Jeruzalem) geboren; 
 
David veroverde Jebus op de Jebusieten. En vanaf dat moment, veranderde hij de naam 
Jebus (= vertrappen, vertreden) in de naam Jeruzalem (= stad van vrede ). Hirad staat 
typologisch voor de dagen van David, de wijding van Jeruzalem, en de inwijding van de 
Tempel waarin de Heere zou wonen. Het Huis des Heeren. 
 
2 Samuël 5 
6 En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land 
woonden. En zij spraken tot David, zeggende: Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en 
kreupelen zullen u afdrijven; dat is te zeggen: David zal hier niet inkomen. 
7 Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids. 
 
2 Kronieken 3 
1 En Salomo begon het huis des HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op den berg Moria, die zijn 
vader David gewezen was, in de plaats, die David toebereid had, op den dorsvloer van Ornan, 
den Jebusiet. 
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Mechujael    
 
 en Hirad gewon Mechujael (door God verwoest);  
 
Wat werd er door God verwoest? Jeruzalem! De stad der getuigen. De stad van David en 
Salomo en de Tempel, werd helemaal verwoest onder Nebukadnezar. De inwoners werden 
meegevoerd in ballingschap. Daarna is er een herbouw geweest. 
 
2 Koningen 25 
8 Daarna in de vijfde maand, op den zevenden der maand (dit was het negentiende jaar 
van Nebukadnezar, den koning van Babel) kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, 
de knecht des konings van Babel, te Jeruzalem. 
9 En hij verbrandde het huis des HEEREN, en het huis des konings, mitsgaders alle huizen 
van Jeruzalem; en alle huizen der groten verbrandde hij met vuur. 
10 En het ganse heir de Chaldeeën, dat met den overste der trawanten was, brak de muren 
van Jeruzalem rondom af. 
11 Het overige nu des volks, die in de stad overgelaten waren, en de afvalligen, die tot den 
koning van Babel gevallen waren, en het overige der menigte, voerde Nebuzaradan, de 
overste der trawanten, gevankelijk weg. 
 
Methusael 
 
en Mechujael gewon Methusael; (positief; man van God; negatief; zij die van God zijn, 
stierven) 
 
Hier zijn we aangekomen bij de eerste Komst van de Heere Jezus. Hij stierf aan het kruis. En 
met Hem stierf de hele oude Schepping. Inclusief de natuurlijke, oude mens. De Heere Jezus 
Christus heeft in Zijn dood en Opstanding het zonde-probleem opgelost.(zie studie ‘wat is 
erfzonde?’). Verlost van de Wet. Het Nieuwe Verbond is begonnen. Ook wij zijn vrijgekocht 
door de Heere; zij die van God zijn, zijn voor de wereld gestorven. (zie ook de studie ‘buiten 
de wereld’) 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
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Lamech 
 
en Methusael gewon Lamech.(vernederd) 
 
Dit gaat over onze Bedeling. Het Joodse Volk is vernederd. Schande dragend in de wereld. 
God heeft Zijn Volk losgelaten. Het Volk kan pas tot bekering komen ná de zeventigste 
Jaarweek. Dan zal ook zij wedergeboren worden. Een ander heeft nu haar ambt. De 
Gemeente, het Lichaam van Christus, heeft de positie van Israël overgenomen. Zij is nu het 
uitverkoren heilig volk; een koninklijk priesterdom. Zij verspreid nu het Woord van God. Zij is 
nu het Israël Gods.  
 
Romeinen 10 
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het (het Evangelie)  niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal 
ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn( de Gemeente); door een 
onverstandig volk (de Gemeente, gelovigen uit de heidenen) zal ik u tot toorn verwekken. 
20 En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben 
openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden. 
21 Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een 
ongehoorzaam en tegensprekend volk. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis(Jood) enige kracht, noch voorhuid (heiden), 
maar een nieuw schepsel (voor God telt alleen of je bent wedergeboren) 
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen (allen die zijn wedergeboren oftewel 
allen die in God en Zijn Zoon geloven), over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, 
en(=namelijk) over het Israël Gods. 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht (de Gemeente), een koninklijk priesterdom, een heilig 
volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen (de Heere Jezus 
Christus), Die u (de gelovigen uit de heidenen) uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht; 
 
Ada en Zilla 
 
19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de naam van de eerste was Ada (versiering)  , en de 
naam van de andere Zilla (verspilling).  
 
Dit gaat over het Judaïsme. Het Jodendom. Juda. De twee stammen leven hedentendage nog 
onder de Wet, en hebben er wel zeshonderd wetten bijgemaakt. Orthodoxe Joden zijn daar 
druk mee. Uiterlijke schijn, gebakken lucht. Net als zuurdesem; opgeblazen deeg. Het gaat 
om uiterlijkheden, versiering. Judaïsme is prachtig en indrukwekkend door allerlei rituelen, 
maar je hebt er niks aan. Het is verspilling, Het levert niks op. Het is religie. Ze geloven niet in 
de Heere Jezus Christus. Toch zijn ze zo arrogant te denken dat zij ook nu het uitverkoren 
volk zijn. Hoewel ze niks willen weten van andere volkeren. Laat staan dat ze hun 
priesterlijke taak uitvoeren. Dat zullen zij pas doen na het oordeel over het ongelovig Joodse 
Volk. Een gelovig overblijfsel zal dan de taak opnemen die zij eigenlijk vanaf het begin had 
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moeten opnemen. Een priesterlijke taak; het Woord van God uitdelen aan de overige 
volkeren.  
 
Jesaja 28 
13 Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, 
regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts 
vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis (het Woord van 
God) verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult 
bedienen; dewijl gij de wet (thora= onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw 
kinderen vergeten. 
 
Jabal en Jubal 
 
20 En Ada baarde Jabal; (geleid, als een rivier; volgzaam)deze is geweest een vader 
dergenen, die tenten bewoonden, en vee hadden. 
21 En de naam zijns broeders was Jubal (lofprijzing); deze was de vader van allen, die harpen 
en orgelen handelen. 
 
In de naam Jubal herkennen we het Nederlandse woord ‘jubelen’. Jubelen is lofprijzen. Dit 
had het uitverkoren priesterlijk Volk vanaf het begin moeten doen. Na het oordeel over 
Israël, zal een klein gelovig overblijfsel weer het Volk Israël zijn. Zij zal wedergeboren 
worden, en de Geest over zich uitgegoten krijgen. Israël zal de Heere Jezus Christus 
lofprijzen, en zich door Hem laten leiden. Het Volk zal de Koning in gehoorzaamheid volgen.  
Als het Jabal is, dan is het ook Jubal… 
 
Tubal-Kaïn en Naema 
 
22 En Zilla baarde ook Tubal-Kaïn (door Kaïn voortgebracht)  , een leermeester van allen 
werker in koper en ijzer; en de zuster van Tubal-Kaïn was Naema.(lieflijke)   
 
Het toekomstige Israël komt voort uit de ongelovige Kaïn. Dat ongelovige Volk, met een 
lange Bijbelse geschiedenis, zal in de toekomst alsnog tot geloof komen. Terugkerend naar 
de Heere onder het Nieuwe Verbond. Zij zal zich dan laten leiden en eindelijk haar 
priesterlijke functie vervullen. Tot eer van God. De lieflijke verwijst naar Israël als Bruid van 
de Heere. We kennen haar uit de Bijbel ook als Naomi en uit het Boek Hooglied. 
 
Jesaja 1 
4 Wee het zondige volk (Israël), het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der 
boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den 
Heilige Israëls (de Heere Jezus Christus) gelasterd (niet geloofd), zij hebben zich vervreemd, 
wijkende achterwaarts. 
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Zacharia 11 
9 En ik zeide: Ik zal ulieden niet meer weiden; wat sterft, dat sterve, en wat afgesneden is, 
dat zij afgesneden, en dat de overgeblevenen de een des anderen vlees verslinden. 
10 En ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en ik verbrak denzelven, te niet doende mijn verbond, 
hetwelk ik met al deze volken gemaakt had. 
 
Hooglied 2 
13 De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge 
druifjes. Sta op (word wedergeboren), Mijn vriendin (Israël)! Mijn schone, en kom! 
14 Mijn duive (vrouwe Israël), zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener 
steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw 
gedaante is liefelijk. 
 
De Hebreeuwse namen van het geslachtsregister op een rijtje 
 

Henoch       =      kwnj        =    Inwijding; Vernieuwing (niet de 7e  geslachtslijn van Adam!)  

Hirad           =  d ryu        =    Stad, koninkrijk, of systeem van getuigen 

Mechujael  =  laywjm   =    Getroffen door God; Geslagen door God; 

Methusael = lavwtm     =    Man van God; negatief; Zij die van God zijn, stierven  

Lamech       =          kml     =    Vernederd; Vernedering brengen 

Ada             =          hdu   =    Ornament; Sieraad; Versiering;  

Zilla            =            hlx  =    Verspilling 

Jabal           =             lby    =    Stroom; Vloeien 

Jubal           =            lbwy   =    Stroom; Rivier; Vloed; Irrigatiekanaal; Bewegen; Vloeien 

Tubal-Kain =  yq  lbwt  =    Uit Kaïn voortkomend  

Naema       =           hmun  =    Na-omi; Lieflijk; Liefelijkheid    

 
Tegenovergestelden 
 
Kaïn                           Abel 
Ismaël                       Izaäk 
Ezau                          Jacob 
Jacob                         Israël 
Wet                           Genade 
Religie                       Geloof  
Oude mens               Nieuwe mens  
Menselijke natuur   Goddelijke natuur  
Oude Schepping      Nieuwe Schepping 
Vlees                          Geest 
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Conclusie 
 
In de oude geschiedenis van Kaïn, vinden we de grote geschiedenis van Israël terug. De 
geschiedenis van Kaïn laat, aan de andere kant, zien wáár religie zonder geloof toe leidt… 
Het leidt tot niks, want je wordt er niet behouden door, en je wordt er niet gelukkig van. 
Paulus zegt later in zijn brieven dat de Wet leidt tot vijandschap tegen de Waarheid en tot 
vijandschap tegen de Heere Jezus Christus. En hij kan het weten want voor zijn bekering 
leefde hij als Farizeër onder de Wet. Hij was gericht op uiterlijke dingen. En de Heere Jezus 
Christus vroeg dan ook aan Paulus; waarom vervolgt gij Mij? Kaïn heeft dat ook ervaren en 
hij wordt hierin ons tot voorbeeld gehouden. 
 

Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan. 
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. 
 
Ons hart openstellen 
 
Wij zouden niet religieus zijn, en offers brengen, en daardoor zwerven en dolen over de 
aarde. Wij zouden geen godsdienst inrichten naar eigen inzicht. Het enige wat wij zouden 
doen, is geloven in de Heere en Hem volgen. Wij zouden onze harten openstellen voor het 
Woord van God, de Waarheid, en daarmee voor de Heere Jezus Christus. Wij zouden geen 
werken der Wet doen, maar Werken des Geloofs. Dat zijn de Goede Werken, de Vruchtbare 
Werken, die de Heere in en door ons wil doen. Werken die voortkomen uit een hart dat de 
Heere Jezus Christus is toegewijd. Dan heten wij Abel. 
         

 

                                                                 Amen. 
 
 
 


