
4. God zorgt voor iedereen die Hem gehoorzaamt

Kaïn en Abel moesten net als jullie heel veel leren. Er was toen nog

geen school. Zij leerden alles van hun vader Adam en moeder Eva. Ze

leerden over alles in de natuur wat God had gemaakt. Ze leerden hoe

zij voor de dieren moesten zorgen; hoe zij koren moesten zaaien en

onkruid weghalen.

Het allerbelangrijkste was dat ze God leerden kennen. Adam en Eva

vertelden hun jongens vast en zeker over het mooie park en waarom

ze daar op zekere dag weg moesten. Ze waarschuwden hen: luister

naar de Here, dan zullen jullie het goed hebben. Ze wilden natuurlijk

niet dat hun kinderen dezelfde fout zouden maken als zij. Abel was

altijd dankbaar voor wat God hem gaf. Hij zorgde graag voor de die-

ren en was blij als er weer lammetjes geboren waren. Kaïn werkte lie-

ver op het land. Hij was jaloers op zijn broer. Alles wat Abel deed ging

zo goed. Volgens Kaïn had Abel het veel beter dan hij. Allebei brach-

ten ze God offers. Maar het leek wel alsof Hij niet lette op de offers

van Kaïn. God zag wel dat hij ontevreden was en zei: waarom ben je

toch zo boos, als jij dankbaar en tevreden bent en Mij echt lief hebt,

zal het goed met je gaan. Maar pas op, als je zo boos doet zal het

steeds erger worden.

Kaïn bleef boos. Op een dag riep hij zijn broer Abel. Hij wilde met

hem ergens heengaan waar Adam en Eva hen niet konden zien. Daar

sloeg hij Abel zo hard dat hij dood ging. Maar God had het wel gezien.

Hij riep hem en vroeg: Kaïn waar is Abel? Maar Kaïn deed net alsof hij

het niet wist. Hij gaf een brutaal antwoord: Ik hoef toch niet op hem

te passen? Omdat hij zoiets ergs had gedaan, mocht hij van God niet

meer bij zijn vader en moeder blijven wonen. Net zoals Adam en Eva

uit het park moesten om hun ongehoorzaamheid.

Adam en Eva hadden veel verdriet. Op de zelfde dag raakten zij hun

beide jongens kwijt. Maar na een poosje kregen ze weer een baby, een

jongetje. Ze noemden het Set, omdat hij voor hen in de plaats van

Abel kwam. Ze waren heel blij en dankten God voor hem. Ze kregen

nog meer kinderen, die namen staan niet in de Bijbel. Ook Set kreeg

kinderen. Zo werden ze een grote familie. Deze familie gehoorzaamde

God. Maar gehoorzaamden toen alle mensen God? Dat kun je de vol-

gende keer lezen.
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