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Les 4:  Abel 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Genesis 4: 1 - 16 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Melkbottel-lekkertjies 

Lesinhoud 

In die ou testament was die werk van ‘n veeboer (Abel se werk) belangriker as die werk 

van ‘n landbouer (Kain se werk). Al het Abel se naam in Hebreeus “niks” beteken, was 

hy nie ‘n niks in God se oë nie. God het vir hom ‘n belangrike werk gegee en eerder sý 

persent as Kain se persent aanvaar. Toe Abel vir die Here moes dankie sê met ‘n offer, 

kies hy die vetste lammetjies uit sy trop. God was gelukkig met Abel se geskenk omdat 

hy kon sien Abel was opreg. Abel se broer (Kain) het jaloers geword en toe vir Abel 

uitgenooi om saam met hom veld toe te gaan. Daar het hy vir Abel doodgemaak. 

Toe God vir Kain vra: “Waar is jou broer?” het Hy hom eintlik ‘n kans gegee om die 

waarheid te vertel oor die verkeerde ding wat hy gedoen het. Maar Kain reageer 

onvriendelik en sarkasties met die Here. 

Nou moes God vir Kain straf. Sy straf was dat Kain nie ‘n land sou kry waar hy tuis sou 

voel nie. Sy oeste sou ook nooit weer goed wees nie. Maar Kain is nog steeds nie 

jammer oor sy slegte dade nie. Hy is net bang vir sy swaar straf. En weet julle wat, selfs 

nou los die Here nie vir Kain alleen nie. God het ‘n merk op Kain se voorkop gemaak. 

Dit sou mense afskrik om Kain dood te maak as hy in hulle land sou aankom (onthou 

hy het nie meer sy eie land gehad nie). Hoe hierdie merk gelyk het, weet ons nie presies 

nie. 

Vragies vir slim oortjies 

* Hoekom was Abel se boetie jaloers op hom? 

* Waarom is Abel doodgemaak? Het hy iets verkeerd gedoen? 

* Wat was Kain se straf? 

Waar pas ABEL in op ons Odos-pad? 

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Abel se kaartjie in waar hy pas. 
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Besprekingspunte 

• Hoekom was Abel se offer vir God beter as Kain s’n? 

• Is wat ons doen vir God net so belangrik soos hoekom ons iets doen? (Byvoorbeeld, 

hoekom kom jy Sondagskool toe? Die “wat” is nie belangrik nie, maar die “hoekom” 

is!) 

• Dink julle God weet hoe ons harte lyk? (Wat ons gesindheid is?) 

Lewensles 

Die Here kyk nie soos ons na mense nie. Dit is wat in ons harte aan die gang is wat vir 

God belangrik is. 

Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, maak ons asseblief meer soos U! Help dat ons eerder sal dien as om bedien 

te word, eerder sal help as om vir hulp te vra. Help dat ons lief sal wees vir ons boeties 

en sussies. Amen 

Idees vir VET pret 

Melkbottel-lekkertjies (Abel was ‘n veeboer). 

Vers vir die week 

Genesis 4: 4a - 5 

“Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain 

het baie kwaad geword en was bedruk.” 

Net vir die lekker 

Die kinders sit in ‘n sirkel. Een van die kinders fluister ‘n sinnetjie baie saggies in die 

een langsaan se oor. Bv. “Kain was sommer ‘n wraakgierige man.” Probeer ‘n 

interessante sin uit die les kies. Dieselfde sin moet dan baie saggies in die maat 

langsaan se oor gefluister word. So gaan hulle in die ry af totdat die laaste een moet 

herhaal wat hy gehoor het. Gewoonlik kom die sinnetjie baie verdraai en snaaks uit. Jy 

mag net eenkeer luister en nie jou sin herhaal as die ou nie mooi gehoor het nie! Die 

laaste maat moet die sin hardop sê. 


