Schriftlezing: Gen. 4:1-16, Heb. 11:1-4
Tekst: Gen. 4:3-5a Thema: Het eerste en het beste
is voor de HEERE. Zingen: Ps. 66:1, 6 en 7, Ps.
141:2, Ps. 4:3 en 4, Ps. 116: 7, 9 en 10, Ps. 20:2

De HEERE slaat acht op op Abel én zijn offer. Gods
welgevallen, die we ook vandaag kunnen ervaren in
de vrede die Hij schenkt (Fil. 4:7).

Hoofdpunten van de preek
Kaïn en Abel houden de eerste dankdag ooit.

Het eerste en het beste
De geschenken die de broers brengen vertellen alles
over hun hart. Abel brengt van de eerstgeborenen
van zijn vee en van hun vet.

Dankdag
Kaïn brengt als eerste zijn offer. Hij is wat dat betreft
daarmee een voorbeeld voor zijn broer die óók (vers
4) een offer brengt.

Een bewuste keuze en een belangrijke belijdenis.
Het eerste staat voor het geheel (Ex. 13:2). Het vet
is het beste van het beste. Dat is voor de HEERE.

De dankdag vindt hier plaats na verloop of (letterlijk)
aan het einde van dagen. Het einde van het seizoen
is hiermee een aangewezen moment.

De HEERE heeft recht op alles, maar vraagt (als
belijdenis) een klein deel daarvan terug. De rest is
om te delen, te gebruiken, te genieten…

Geschenk-offer
Kaïn en Abel brengen een geschenk-offer (meestal
graanoffer genoemd). Een vrijwillige gave die aan
God (of mens) gegeven wordt om te danken of eren.

Voor Abel geen verplichting, maar uiting van zijn
geloof (Heb. 11:4). Bij Kaïn ontbreekt het een en het
ander. Het tekent zijn hart: boos (1 Joh. 3:11 en 12).

Dat Kaïn als landbouwer graan geeft en Abel als
veeboer kleinvee offert, vertelt ons dat we de
HEERE mogen danken met wat Hijzelf ons gaf.
Het wordt gezien
De HEERE reageert op de geschenk-offers die de
broers Hem brengen. Hij hoort de stem van ons
gebed en onze dank in woorden, gaven en daden.
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Gods gave
Het voorbeeld van Abel wil ons opwekken en dat
van Kaïn wil ons ontdekken.
Om niet de weg van Kain in te slaan, is het bloed
van Christus – dat van betere dingen spreekt – de
aangewezen weg tot verzoening.
God gaf in Zijn Zoon het eerste en het beste. God zij
dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave!

Kain en Abel, fragment van een raam uit de Oude Kerk van Delft.
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