
Les 2 – Lijden 
 

Lezen uit de bijbel     week 18 

 

In het bijbelboek:  Rom. 8:31-40 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn 
eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor 
ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 
armoede, gevaar of het zwaard? Er staat (in de bijbel) geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood 
en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons 
heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

  

Verklaring: 

Dit is een prachtig stukje uit de bijbel.  

Omwille van ons allen wil zeggen voor ons allemaal 

Prijsgegeven = gegeven 

Gods uitverkorenen = kinderen van God, dus jij en ik. 

Zegevieren = overwinnen 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kringgesprek     
  

  Heb je mensen in je omgeving die erg lijden? Bid je voor ze?  
Werden er ook mensen genezen?  
Doet God niets aan ziekte en lijden in deze wereld? 
Heb je wel eens van moeder Teresa gehoord? Ze zorgde voor de 
armen in Calcutta.  
Of van pater Damiaan? Hij ging melaatsen helpen en stierf later zelf 
aan melaatsheid. Hij is de held van België. 

Zo waren er duizenden christenen in de wereldgeschiedenis.  
Al deze mensen deden dit omdat ze in Jezus’ voetstappen liepen. Dus Jezus’ 
volgelingen doen zeker wat aan ziekte en dood.  
  
  

 
 
 
 
 



VERHAAL 
 

4 – De eerste moordenaar 
 

'Oeweh! Oewèh!'  

Wat is dat voor geschreeuw? O, kijk, er is een kindje geboren, een jongetje. Zijn zachte roze mondje 
is wijd opengesperd. Zijn vuistjes maaien driftig langs zijn wangetjes... Trots houdt moeder Eva haar 
eerstgeborene in de armen en vader Adam kijkt ernaar met tranen in de ogen. 

'Dit wordt zeker de man van wie Vader God sprak.' zegt Eva tegen Adam. 'Laten we hem Kaïn 
noemen. Hopelijk zal hij de duivel verslaan.' 

Maar bij het opgroeien merken ze al gauw, dat Kaïn beslist niet de Verlosser is, evenmin als Abel, hun 
tweede zoon en alle volgende kinderen. 

Kaïn en Abel trekken veel met elkaar op. Toch zijn ze verschillend van karakter. Abel vindt het fijn om 
de schapen te hoeden, terwijl Kaïn meer van de landbouw houdt. Hij verzamelt zaadjes en strooit ze 
in de opengewerkte grond. Zo kun je van een klein beetje koren een heleboel maken. 's Avonds onder 
het eten praat hij er vaak over met zijn vader.  

'Pa, we moeten dingen verbouwen, die we kunnen bewaren voor tijden dat er niks groeit.' stelt hij 
voor. 'Laten we schuren bouwen en veel verzamelen. Hoe meer je hebt, hoe fijner je leven is.' Vader 
knikt. Hij vindt dat hij echt een knappe zoon heeft. Ook alle broertjes en zusjes zijn vol bewondering 
voor Kaïn. Abel daarentegen vindt het niet nodig steeds zo bezorgd te zijn voor de toekomst. 

'Waarom zoveel verzamelen?' zegt hij. 'Zal God niet voor ons zorgen net zoals ik voor de schapen 
doe?' 

Ja, daar is ook wat voor te zeggen. Zo kun je van die stille Abel ook veel leren. Bovendien kun je bij 
hem altijd terecht voor hulp. Hij bekommert zich echt om zijn broers en zusters. 

Op dagen dat het giet van de regen en je niet op het land kunt werken of met de schapen op pad kunt 
gaan, luistert het hele gezin naar de verhalen van vroeger. Vader en moeder vertellen ook van de 
Verlosser, die God beloofd heeft. De kinderen gissen hoe Die zal zijn en wat Hij zal gaan doen. 

'Hij zal vast en zeker goed zijn best doen en hard werken,' meent Kaïn, de landbouwer. 

'Hij zal steeds bij ons zijn en ons redden als er gevaar dreigt.' denkt Abel, de schaapherder. 

Op een dag gaan de beide broers een dankoffer brengen aan God. Van stenen bouwen ze een soort 
altaar en bovenop wat dorre takjes en stukken hout komt hun offer. Kaïn offert zijn mooiste vruchten, 
een reuzenpompoen en mooi opgepoetste appels... Het is een prachtig gezicht als de blauwe druiven 
als trossen van het altaar afhangen. Veel mooier om te zien dan het offer van Abel. Op zijn altaar 
liggen stukken vlees van een geslacht lam. De vacht van het dier ligt op de grond. 

'Vader God,' bidt Kaïn als zijn offer in rook opgaat, 'Deze vruchten geef ik u. 'k Heb er hard voor 
gewerkt... Vindt u niet dat ik een goeie landbouwer ben?' 

Maar Abel bidt heel anders.  

'Vader God, dit pasgeboren lam geef ik u. Het vet en de lekkerste stukken geef ik u, want onze 
overvloed komt van U. Van het vachtje maak ik een jas en de rest van het vlees eet ik op. Daarbij zal 
ik er echt aan denken, dat het lam zijn leven gaf voor mij en al het leven van U komt. Danku dat u 
altijd van mij blijft houden, ook al doe ik vaak verkeerd.' 

Er komt een hemelgevoel in Abels hart, alsof vader God tegen hem zegt: 'Goedzo, Abel, zó wil Ik het 
graag.' Fluitend gaat hij dan ook weer aan het werk. 

Kaïn daarentegen wordt niet blij. 't Lijkt wel of God zijn offer niet wil. In plaats van Hem te vragen wat 
er niet goed aan is, wordt hij kwaad op zijn broer. Ja, de haat krijgt hem zelfs te pakken. God ziet wel 
dat zijn gezicht zo donker is als een onweerswolk en waarschuwt hem. 'Kaïn, de zonde staat voor je 
deur. Laat de woede je niet overheersen...' 

Maar tevergeefs. Kaïn luistert niet. Hij lokt Abel mee het veld in en dan... 

Door het donkere bos, ver van huis, rent een man. Het is Kaïn. Vlug, vlugger. Zijn adem stampt in zijn 
borst als een stoommachine. Struikelend over stronken en kuilen rent hij voort. Als iemand hem nu 
maar niet achterna komt. Stel je voor dat ze hem te pakken krijgen en dat ze hem ook... 

O, Kaïn is een moordenaar geworden, de eerste van de wereld. Hij heeft zijn broer Abel met een flinke 



klap op zijn hoofd gedood, Nu is hij op de vlucht. Voor de mensen? Voor zijn herinneringen? Of voor 
God. Voor God kun je toch niet vluchten? Hoor, daar roept Hij al: 'Kaïn, waar is je broer?' 

Met bonzend hart staat Kaïn eindelijk stil. 'Dat weet ik niet, brult hij buiten adem. 'Ben ik soms zijn 
herder?' 

Ja, inderdaad, Kaïn had een herder moeten zijn voor zijn broer, maar hij was een wolf. 

'Ik weet wel wat je hebt gedaan,' zegt de Here God streng. 'Ik heb het bloed van Abel gezien. Kaïn, 
vervloekt ben je! Voortaan zal de aarde je niet meer zijn volle opbrengst geven. Je zult een zwerver 
zijn, altijd op de vlucht!' 

Het is een hele tijd stil. Kaïn staat daar maar met zijn handen voor de ogen. Vervloekt, vervloekt is hij. 
Wat erg! 

'O, God,' klaagt hij dan, 'Mijn zonde is te groot. Nooit zal ik de straf ervoor kunnen dragen. U stuurt me 
als zwerver weg, maar als de anderen me vinden, zullen ze mij doden.'  

Nog denkt hij aan zichzelf en niet aan het verdriet van vader, moeder en de anderen. God ziet hem 
staan, een eenzaam ontredderd mens, doodsbang voor de toekomst. 

'Kind,' zegt Hij, 'Niemand zal je doden. Daar zorg Ik voor. Ik geef je een teken, zodat iedereen weet 
dat hij van jou af moet blijven...'  

Zo toont Vader God nog zijn liefde aan die boze Kaïn! 

Een jaartje later wordt er weer een kindje geboren bij Adam en Eva. Ze noemen hem Set, 
plaatsvervanger. Het troost hen over het verlies van Abel. En God doet, wat Hij beloofd heeft. Uit het 
nageslacht van Set wordt de Verlosser geboren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed   

  
    Gebed van Franciscus 

God, laat mij een instrument zijn 
van Uw vrede, 

waar haat heerst, laat mij liefde 
zaaien, 

waar onrecht is, vergeving 
schenken, 

waar ruzie is, 
eensgezindheid, 

    

   .  
waar twijfel is, 
vertrouwen, 
waar wanhoop is, 
hoop, 
waar duisternis, 
licht, 
waar droefheid is, 
vreugde. 

 

Heer, geef dat ik liever 
troost, dan getroost te 

worden, 
liever begrijp, dan 

begrepen te worden, 
liever bemin, dan 

bemind te worden. 
  
 
 

  

    want door zichzelf te vergeten, 
vindt men 
door te vergeven, wordt men 
vergeven 
door te sterven, ontwaakt men tot 
het eeuwig leven. 

 
 
 

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

 

 

Geef elk kind een a4-tje.  

Schrijf met een witte kaars de naam Jezus op het blad, of teken deze drie kruisen. .  

Neem zwarte plakkaatverf en verf het hele blad. Dan gaat de naam van Jezus erdoorheen schijnen. 

 

Of: Laat hen een woord opschrijven zoals pijn, tranen, lijden, verdriet, huilen met dikke penselen. 

Even laten drogen en dan voorzichtig druppels spatten over het blad. Als het blad hierna verticaal 

houdt gaat de verf druipen en dat geeft een ‘huil’effect. Als ik jou was zou ik even van tevoren 

oefenen. 

 

Of: Tranenkoekjes maken van beschuiten. Snijd voorzichtig een traanvorm uit een beschuit, besmeer 

hem met dik pasta en doe er wat snoepjes op.   

 

Of maak werkblad 1b   Kain en Abel 



 
 

  

 

 

  

 



Tekst     Luc.19:10 

 
   

 

  

  

Kun je deze tekst vlot opzeggen? 

  

  

  

De ……… is gekomen  

om te …… en te ……  

… verloren … . 

  

  

  

zoeken Mensenzoon wat redden was 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 
 
Activiteit   
 

*Blindemannetje  

Een kind wordt geblinddoekt. Dat is de herder. Hij is zijn schaap kwijt. (Een kind 

wordt gekozen als zijn schaap) Om de beurt mekkeren de kinderen. De herder moet 

de stem van zijn schaap herkennen en roepen: Ja dat is hem.  

 

 

 

*Boontje komt om zijn loontje 

Even voorbereiden: een lege eierdoos nemen. In alle holletjes een getal schrijven. Dan een 

bruine boon, een steentje of een knoop in de doos doen. Versier de doos aan de buitenkant. 

Een prijsje klaarleggen.  

Hoe speel je dit spel? Je kunt de vragen van de quiz nemen. Wie het antwoord goed heeft mag 

rammelen met de doos en krijgt zoveel punten als er onder de boon staat. Kan ook per groep. 

Aan het eind van het spel tellen we op wie de meeste punten heeft. Hiermee voorkom je dat 

bijdehante kinderen altijd alle prijsjes winnen.  

 

*kaarten maken om aan zieken of eenzamen te sturen.  

 

*rebus   maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    DE      VAN  DE   

  

WERD    -B      IN   N=H 
  
  

PA       T=D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wie was de broer van Kaïn?  1 Kaïn  

2 Wie hield van de landbouw?  2 Een dier 

3 Wat bracht Abel als offer? 3  Hem waarschuwen dat de zonde aan de 

deur ligt en dat hij erover moest heersen 

4 Van wie hadden Kaïn en Abel geleerd 

hoe God wilde dat ze zouden offeren?  

4  vluchten 

5 Toen Kaïn jaloers was, wat deed God? 5 Ja, hij gaf hem een teken aan zijn 

voorhoofd  

6  Wat deed Kaïn nadat hij zijn broer had 

doodgeslagen?  

6  Seth 

7 Hield God toch nog van Kaïn? 7  Abel 

8 Welke zoon kregen Adam en Eva voor 

Abel in de plaats?  

8  Het riep tot God om wraak 

9 Wat deed het bloed van Abel?  9 altaar  

10 Hoe noem je een tafeltje van stenen 

waarop je een offer brengt?  

10  Adam en Eva 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

  

  

  

  

  

Oplossing: 1-7   2- 1   3-2    4-10    5-3    6-4     7-5     8-6     9-8    10-9 

 


