
4 Mijn broeder’s hoeder Genesis 4 

Lees Genesis 4 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast zijn? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-2) Adam kwam tot Eva die Kaïn en Abel verwekte. 

   B (v3-5) Abels vleesoffer werd geaccepteerd. Kaïn’s graanoffer werd niet geaccepteerd. 

     C (v6-7) JHWH waarschuwt Kaïn dat hij de verleiding moet weerstaan te zondigen in zijn boosheid. 

         D (v8) Kaïn vermoord Abel in het veld. 

             E (v9) JHWH vroeg aan Kain waar Abel was. 

Centrale as (v9) “ben ik mijn broeder’s hoeder?” 

             E (v10) JHWH zegt dat Abels stem tot Hem riep vanaf de aardbodem. 

        D (v11-12) Kaïn werd vervloekt m.b.t. de opbrengst van de aardboden en werd vluchteling. 

    C (v13-14) Kaïn beklaagde zich bij JWHH dat deze straf zijn eigen dood zou worden. 

  B (v15-24) JHWH gaf Kaïn een merkteken ter bescherming tegen doodslag ; Kaïn trok oostwaarts. 

A (v25-26) Adam kwam opnieuw tot Eva; ze verwekte Seth, die Enos verwekte waarna men de Naam 

van JHWH aan te roepen.  

 “ben ik mijn broeder’s hoeder?” 

Vergelijk A met A, B met B enz. zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met 

elkaar in contrast zijn? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  De Goddelijke bloedlijn voor de mensheid begon bij Abel en werd hersteld bij Seth 

Niveau B:  Kaïn was oneerbiedig, lui, jaloers en bedrieglijk. Hierdoor faalde hij het juiste offer aan 

JHWH te brengen. Omdat hij zijn eigen gang ging werd hij gebrandmerkt als een “outcast”. Zijn zonde 

maakte hem tot een voortvluchtige die oostwaarts trok. 

Niveau C:  Kaïn had alsnog geaccepteerd kunnen worden door JHWH als hij niet had toegegeven aan 

zijn boosheid. Hij wou echter handelen naar eigen goeddunken en ook de zegen ontvangen. De op 

schrift gestelde Torah wijst ballingschap aan als de juiste straf voor doodslag en moord met 

voorbedachten rade. Kaïn had misschien niet het plan zijn broer te doden maar was wel 

verantwoordelijk voor Abels dood en verdiende de vloek voor ballingschap. Berouw had Kaïn kunnen 

behoeden voor de vloek maar niet voor de ballingschap.  



Niveau D:  De landbouwer doodde de herder en raakte zijn levensonderhoud kwijt. 

Niveau E:  JHWH wist precies wat er met Abel was gebeurt maar gaf Kain de kans zijn zonde te 

belijden. 

Centrale as:  Kaïn probeerde onder de verantwoordelijkheid voor zijn broer uit te komen. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Je kunt nog verder verdiepen door de tekstverwijzingen te bestuderen. 

De Goddelijke lijn liep van Seth via Noach, Abraham, Isaäk, Jacob, Judah, David en Nathan naar 

Jesjoea. Jesjoea was net als  Noach “rechtvaardig in zijn generaties”. Lucas 3:23-38. 

Abel was een typebeeld van Jesjoea en had het tegenovergestelde  karakter vergeleken met zijn 

broer Kaïn. Zo is ook Jesjoea tegenovergesteld aan Satan: Jesjoea staat aan de deur en klopt of Hij 

binnen mag komen terwijl Satan de deur besluipt om binnen te glippen. 1 Johannes 3:12 en 

Openbaring 3:20  

De houding van Kaïn is niet met hem ten onder gegaan. Tot op deze dag zijn er velen die vertrouwen 

op dromen, het vlees bezoedelen, zich verzetten tegen autoriteit en spotten met de heiligen. Wie 

wandelt als Kaïn of Bileam is echter op weg naar geestelijke en fysieke dood. Lees Judas vers 3-23 

voor een beschrijving van dit soort mensen. 

Er is geen snel weggetje tot de Vader. Snij je de bochten af in het leven door je niet te verzetten 

tegen verleidingen dan verval je tot zonde door het sluiten van compromissen: Hebreeën 12:1-17 en 

Jacobus 1:12-15 Jesjoea had ook aardse glorie kunnen verkiezen door de naam van Satan te eren bij 

de verzoeking in de woestijn maar weigerde om Zijn Vader ongehoorzaam te zijn. 

Het bloed van Jesjoea riep uit tot JHWH vanaf de grond zoals het bloed van Abel dat ook deed. Maar, 

door Jesjoea’s  onschuldige dood aan het kruis, als de Zoon van JHWH, overwon Hij de dood. Jesjoea 

werd recht gedaan in zijn opstanding en ook de geheiligden zullen als de tijd vol is recht gedaan 

worden in de opstanding: Johannes 14:30, Hebreeën 12:23 en 24 en Openbaring 6:9-11, 1 Korinthe 

15:55 en Openbaring 1:17 en 18 

De straf of moord is nog steeds de doodstraf of ballingschap. De komst van Jesjoea van Nazareth 

veranderde deze hemelse orde van recht  en genade niet. Bij zijn wederkomst zal hij recht spreken 

op aarde: Johannes 5:27 en Openbaring 22:14 en 15 

Adam en Eva werden oostwaarts uit de Hof van Eden verdreven. De 10 stammen en ook het huis van 

Juda werden oostwaarts in ballingschap gevoerd. De tempel ziet uit op het westen, dus degenen die 

willen naderen komen (terug) vanuit oostelijke richting. Deze symboliek sluit aan bij de zon-sterren 

kalender: de gezette tijden worden geïdentificeerd via de zon die vanuit het oosten opkomt, waarop 

het volk west waarts moest trekken (opgaan) richting het heiligdom voor de opgaansfeesten drie keer 

per jaar. 



 Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden.. 

Kan verlossing verloren gaan? 

Kaïn kon rechtstreeks communiceren met JHWH en genoot een beschermd leven zolang hij niet 

toegaf aan verleiding zijn eigen weg te gaan. Verlossing was zo een voortgaand proces in zijn leven 

waar aan gewerkt moest blijven worden. Naar eigen vrije keuze verwierp hij echter JHWH en werd 

slaaf van Satan. Hij viel uit genade en realiseerde zich te laat dat er geen weg terug was.  

Op de zelfde wijze geldt voor allen die de genade in Jesjoea hebben leren kennen en  gekocht zijn 

met de prijs van zijn bloed, dat een actieve houding nodig is om die redding vast te houden. Onze 

redding is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis. Er is geen weg terug voor degenen eerst de 

genade in Jesjoea geaccepteerd hebben en dat vervolgens weer verwerpen. Dat zou het zelfde zijn 

als Jesjoea opnieuw kruisigen: Hebreeën 4:6 -11; 10:26-31 

Ben ik mijn broeders hoeder? 

En een vraag die daar bij hoort is: wie is mijn broeder? 

Kaïn’s echte broeder in JHWH was Abel. Met hun ouders leefden ze in het land Eden, ten oosten van 

de hof van Eden. Adam & Eva kregen nog veel meer kinderen volgens Genesis 5:4  Allen moesten 

oostwaarts blijven wonen omdat ze zich niet nadrukkelijk verzetten tegen zonde. Wie dat wel deed 

kon communiceren met JHWH. Dit principe zie je bijvoorbeeld terug bij Abraham. Abram verzette 

zich tegen zonde en werd geroepen om vanuit de ballingschap in het oosten westwaarts te reizen 

naar het land Kanaän wat was voorbestemd om Israël te worden.  

 
 

Ishmaël en zijn goddeloze broers daarentegen werden juist oostwaarts gestuurd. Esau leefde ten 

oosten van Kanaän. Ishmaël en Esau waren beiden types zoals Kaïn: jaloers op hun broer die de 

zegen van de vader zou ontvangen. Allen werden dan ook oostwaarts gestuurd om daar te leven en 

waren geen ware broeders in JHWH meer. 



De 12 zonen van Jacob, die gezamenlijk en hoofdelijk behoorden tot het verbond met Abraham, 

kwamen gevaarlijk in de buurt van de wijze waarop Kaïn handelde. Hiermee zetten ze hun individuele 

erfenis op het spel. Het feit dat Jozef werd voorgetrokken veroorzaakte broederlijke jalousie. Dit 

koste Jozef “het leven” door de hand van zijn broers.  Alleen hun eventuele berouw kon de broers 

redden van ballingschap oostwaarts.  

In de tijd van Salomo’s zoon Rehobeam ontstond een scheiding tussen de noordelijke en de zuidelijke 

stammen. Geen van allen wou erkennen “een broeders hoeder” te moeten zijn; zo kwam ook geen 

van hen in actie om de relatie te herstellen. Het eindresultaat was dat de noordelijke stammen in 

ongenade vielen en oostwaarts gestuurd werden. Ook de zuidelijke stammen werden tijdelijk 

oostwaarts gestuurd, de plaats waar de religies van de wereld het voor het zeggen hadden. 

De komst van Jesjoea van Nazareth luidde en gedeeltelijk herstel in van het huishouden van Jacob. 

Middels een doop van berouw en bekering kregen verloste “oosterlingen” de mogelijkheid opnieuw 

de Naam van JHWH te erkennen en broederlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen.  

De Nazareners (Joodse term voor christenen omdat de verwachte Messias uit Nazareth niet Christus 

maar Nazerener zou moeten heten volgens de Schrift.) waren een mengelling van de 12 stammen die 

in essentie bereid waren opnieuw elkaars broeders hoeder te zijn. Helaas gebeurde zoals we al zagen 

in de profetische verhalen uit de Torah die we zo juist beschreven hebben: de broers vielen voor de 

verleiding te zondigen. Toen valse leringen het Evangelie verdraaiden waardoor het losraakte van de 

Hebreeuwse wortels, gefundeerd in de geschreven Torah, ontstond opnieuw een diepe scheiding 

tussen de broers. Ditmaal manifesteerde zich dat als Jood tegenover christen. Hoewel beide religies 

(christendom en Jodendom) de geschreven Torah van Mozes verdraaid hebben voor hun eigen 

doelen, waren het met name  de christenen die uit jaloersheid er op uit waren de Joden te 

verdringen als de begunstigden van de Vader. 

Berouw tonen is noodzakelijk voor volgelingen van de Messias Jesjoea. Volgers van Jesjoea moeten 

Juda als broer erkennen en “zijn broeders hoeder” worden in woord en daad. Dat doen is de weg 

terug zoeken naar het hart van de Vader. Wie daarin verzuimd zal “oostwaarts” blijven steken. 

Wat het betekend om “Jezus te volgen”, het meest gestelde doel van praktiserend christenen, moet 

daarom veel helderder geformuleerd worden in alle opzichten. Wie oprecht wil leven uit bekering na 

tot erkentenis der waarheid te zijn gekomen zal zich hebben te richten naar de geboden van JHWH. 

Daarnaast mag de schuldbelijdenis niet ontbreken te hebben gefaald in het herkennen van “zijn 

broeder”  die óók geschapen is naar het beeld van JHWH. Waarlijke Efraimieten hebben broederlijke 

verantwoordelijkheid richting Juda om hen te zegenen in wat ze nodig hebben en naast hen te staan, 

zeker in de dagen van verzoeking die nog over de aarde zullen komen: Deuteronomium 15:7-11 en 

Mattheüs 25: 31-46 

     


