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God zei tegen Kaïn: ‘Als je doet wat goed is,  
dan kun je iedereen aankijken.  

Het kwaad wil de baas over je zijn.  
Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.’ 

GENESIS 4:7
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God zei tegen Kaïn: ‘Als je doet wat 
goed is, dan kun je iedereen aankijken. 
Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar 

jij moet sterker zijn dan het kwaad.’ 

Genesis 4:7

KAIN EN ABEL

Kaïn en Abel zijn volgens de Bijbel de eerste 
mensen die gewoon geboren worden. Kaïn is de 
oudste. Zijn naam komt van een Hebreeuws woord 
dat ‘ontvangen’, ‘cadeau krijgen’ betekent. Na zijn 
geboorte roept zijn moeder Eva blij: ‘Ik heb een zoon 
op de wereld gezet!’
Abel wordt na Kaïn geboren. Na zijn geboorte zegt 
Eva niets. Zijn naam betekent ‘vluchtig’ of ‘zachte 

wind’. Dat woord komt ook in 
het bijbelboek Prediker voor, 
bijvoorbeeld in Prediker 1:2. De 
schrijver zegt daar dat alles voorbijgaat. En dat geldt 
natuurlijk ook voor Abel, die door zijn broer wordt 
gedood. Zijn leven is voorbij.
Na de moord op zijn broer gaat Kaïn in het land Nod 
wonen. Hij krijgt een zoon en hij bouwt een stad. Die 
noemt hij allebei Henoch.

je hebt nodig:

* grote vellen papier  * dikke zwarte stiften  * viltstiften

Zet het verhaal van Kaïn en Abel op de voorpagina van de krant!  

Dit kun je allemaal doen:

hier kun je over nadenken!

* Wie zijn Kaïn en Abel? (uit welk gezin komen ze, wat is hun beroep?)  * Wat gaat er mis?  * Wat zijn de gevolgen?  * Wat zegt God over de moord?

* Hoe gaat God om met Kaïn?  * Hoe kun je het goede doen in plaats van het kwade?

beeld: teken één of meerdere

‘foto’s’ bij dit verhaal.

titel: bedenk een passende

kop bij dit artikel.

tips: bedenk tips voor de lezers:

hoe je het goede kunt doen in plaats

van het kwade.

onderzoek: lees het bijbelverhaal nog

eens goed en vertel de redactie wat er in

de krant moet komen te staan.

schrijven: schrijf op wat er

gebeurd is (voor mensen die het

verhaal nog niet kennen).

je mening: wat vind je van wat er

gebeurd is? waarom vind je dat?

strip tekenen: maak een kort stripje

op deze bladzijde van de krant.

je hebt nodig:

* grote vellen papier  * dikke zwarte stiften  * viltstiften
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Dit kun je allemaal doen:

hier kun je over nadenken!

* Wie zijn Kaïn en Abel? (uit welk gezin komen ze, wat is hun beroep?)  * Wat gaat er mis?  * Wat zijn de gevolgen?  * Wat zegt God over de moord?

* Hoe gaat God om met Kaïn?  * Hoe kun je het goede doen in plaats van het kwade?

beeld: teken één of meerdere

‘foto’s’ bij dit verhaal.

titel: bedenk een passende

kop bij dit artikel.

tips: bedenk tips voor de lezers:

hoe je het goede kunt doen in plaats

van het kwade.

onderzoek: lees het bijbelverhaal nog

eens goed en vertel de redactie wat er in

de krant moet komen te staan.

schrijven: schrijf op wat er

gebeurd is (voor mensen die het

verhaal nog niet kennen).

je mening: wat vind je van wat er

gebeurd is? waarom vind je dat?

strip tekenen: maak een kort stripje

op deze bladzijde van de krant.IN DE KRANT!

Jullie zijn met elkaar een 

krantenredactie. Zet het 

verhaal van Kaïn en Abel op 

de voorpagina van de krant!

Tip 
Je kunt ook 

één onderdeel uitkiezen en daar een flyer van 
maken.
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DE BAAS ZIJN OVER HET KWAAD

In de Bijbel staat een tip over hoe je de baas kunt worden 
over het kwaad. Los de puzzel op, en je vindt de tip! 

Oplossing:

YNNG WR AVRG BIREJVAARA QBBE URG XJNNQ.
ZNNE BIREJVA URG XJNNQ QBBE URG TBRQR.

A = N
B = O
C = P
D = Q
E = R
F = S
G = T
H = U
I = V
J = W
K = X
L = Y
M = Z

Dus: A = N en N = A, B = O 

en O = B, enzovoort.


