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titel: Geen doodlopende weg 

Gemeente van onze Heer Jesus  Christus.  
Laatst keek ik met vrienden naar een film. Een film over een vrouw van wie de man 
vermoord is en haar kind. De vermeende daders worden vrijgesproken en zij, de 
vrouw, zij neemt het recht in eigen hand en doodt de daders, doodt ook zichzelf 10 
daarbij. Of het terecht is dat ze het recht in eigen hand nam, ja, daar kun je je vragen 
bij stellen. De film was wel naar een waargebeurd verhaal en dat geloof ik direct.  
Een moord, een aanslag in de film, een moord in het verhaal van Kaïn en Abel. Een 
bekend en een oud verhaal, zelfs antiek, maar ook helaas een verhaal van vandaag. 
In andere woorden, met andere wapens ook, een eventueel wapen van Kaïn wordt 15 
niet genoemd, maar de mens die doodt, die mens is in dit verhaal aanwezig. Ik 
noemde het voorbeeld van de film, er zijn talloze voorbeelden te noemen, oorlogen 
vol, aanslagen verwerkt tot films, juridische processen over afrekeningen die de krant 
dagelijks halen, teveel om op te noemen.  
Het lijkt er op dat de mensheid symbool is van een doodlopende weg, simpel en 20 
alleen omdat we met teveel zijn, teveel mensen, nu of in de toekomst. Het lijkt erop 
dat de mensheid symbool is van een doodlopende weg, omdat de aarde ons niet aan 
kan, en zeker niet hoe wij met de aarde om gaan.  Is Kaïn symbool voor de mens? 
Feit is wel dat deze eerste verhalen uit de bijbel, uit het boek Genesis, lijken te gaan 
over een begintijd, maar feitelijk gaan over de mensheid, de mensheid in haar 25 
geheel. De verhalen van Adam en Eva gaan niet over twee eerste mensen, gaan 
over het menselijk leven, zo zoals mensen leven met elkaar en soms nadrukkelijk 
liever zonder elkaar. Niet mooi om te horen wellicht, maar zo drukt de bijbelschrijver 
zich uit. Mensen leven met elkaar, genieten van elkaar, maar komen ook tot een 
moord. En de geschiedenis geeft de bijbelschrijver gelijk, de actualiteit geeft de 30 
bijbelschrijver gelijk.  
En wat gebeurt er nu eigenlijk? Kaïn komt als oudste zoon ter wereld en heeft een 
naam die te maken heeft met blijdschap. Ik heb met Gods hulp een man verkregen, 
zo zegt de moeder het en zij heeft het op dat moment voor het zeggen. Want wie uit 
een joodse vrouw geboren is, die is jood. De moeder heeft het voor het zeggen. En 35 
dat is mooi, tot op dit moment is er niets aan de hand. En dan een tweede kind, weer 
een zoon. Abel, zo heet hij, nietigheid betekent zijn naam. Dan klinkt ook niet de 
stem van de moeder, ergens gaat er daar al iets mis. En dan brengt de akkerbouwer 
Kaïn een offer aan God, en de schaapherder Abel bootst hem na. Het is vrij gewoon 
dat wij mensen elkaar op momenten nabootsen. Koopt iedereen om mij heen een 40 
laptop, dan moet ik die ook hebben. En de nieuwste smartphone is voor sommigen 
ook echt een must omdat anderen die ook hebben en je wilt toch mee doen. En 
natuurlijk is het nabootsen soms ook gewoon heel handig. Als je een handigheid ziet 
bij iemand, die kun je misschien ook gebruiken. Maar nabootsen is soms ook knap 
irritant. Jij hebt dat zo bedacht en een ander doet jou na. En het wordt al helemaal 45 
irritant als die ander die jou na doet er meer succes mee heeft dan jij zelf. God merkt  
het offer van Abel, de nietigheid, wel op, maar dat van Kaïn niet. Hoe ze dat weten, 
dat vertelt de bijbelschrijver niet, maar het is de wortel van een conflict.  



Het is ook opvallend hoe lichamelijk dit verhaal is. En dan vooral als het gaat om het 
gezicht en de mond. Kaïn wordt boos, en zijn gezicht betrekt. Je mag lezen, dat zijn 50 
gezicht viel, naar beneden viel, hij krijgt een lang gezicht, of zo'n sik, sikkeneurig. En 
dan zegt God tegen hem: als je goed doet, dan mag je gezicht toch goed staan, 
opgewekt staan. Trek je mondhoeken op, naar boven, niet meer naar beneden maar 
naar boven. Maar het verhaal gaat anders. En de mond van de aarde, de mond van 
de akker, de mond van de akker van de akkerbouwer Kaïn, de mond van de akker 55 
vangt het bloed van de broer Abel op. En Kaïn moet weg van de akker, hij wordt 
vervloekt en moet weg van de akker. Deze akkerbouwer wordt een zwerver zonder 
vaste verblijfplaats. En dat is voor een akkerbouwer een ramp, want een 
akkerbouwer kan alleen maar leven van de opbrengst van de akker als hij er blijft. 
Kaïn pleegt een moord en vervreemdt daarmee van zichzelf. Deze akkerbouwer 60 
wordt als een vluchteling. Vervreemd van zichzelf, en de schuld drukt hem neer, 
zoals hij zelf zegt, is te groot om nog weer overeind te komen. Zoals eerder zijn 
gezicht betrok naar beneden en niet naar boven, zo is de straf zo zwaar dat hij niet 
meer overeind komt. Is dat het einde? Nee, dus, een teken dat ook Kaïn mag leven 
en zal leven en niemand zal hem wreken. De dood, de moord, wordt in dit verhaal 65 
niet een repeterende breuk, in ieder geval niet in naam van God.  
Is Kaïn symbool voor de mensheid, die vraag stelde ik eerder. Als Kaïn symbool is 
voor de mensheid dan betekent dat ook dat die doodlopende wegen die ik eerder 
genoemd heb geen doodlopende wegen zijn. Want het gaat verder met Kaïn en met 
zijn nageslacht, niet alles van een leien dakje, absoluut niet, maar het gaat wel 70 
verder en het teken van Kaïn is het teken dat de moord niet een repeterende breuk 
zal zijn. 
We lezen dit verhaal dit jaar in de paastijd, de tijd tussen pasen en pinksteren waarin 
de opstanding aanwezig is en herdacht wordt. En dit verhaal van Kaïn past bij 
opstanding, hoe vreemd dat ook mag zijn. Abel, hij staat niet op, zijn leven is voorbij, 75 
hoe triest ook, Kaïn heeft toekomst, hoe zwaar zijn leven ook is.  
Simon Petrus heeft toekomst, ook met Jesus, ook na drie keer verloochenen, drie 
keer zeggen dat hij Jesus niet kent, drie keer zeggen dat hij van Jesus houdt. 
Toekomst met de opgestane Heer, voor mensen, voor leerlingen, voor mensheid. 
Toekomt met God, die tekens geeft. En zo'n toekomst is geen doodlopende weg.  80 
Als je in het verhaal van Kaïn en Abel gaat staan, dan is het misschien verleidelijk om 
dicht bij Abel te gaan staan. Want ja, hij is onschuldig, bootst na, maar is daarmee 
niet schuldig. Hij heeft zijn naam niet mee, maar ja, wij zijn immers ook maar 
nederige mensen. Wij doden immers niet, nee, dichtbij Abel, ja, ook al gaan we er 
aan onderdoor.  85 
Rabbi Jesus zei eens: Als je een ander voor dwaas uit maakt of voor nietsnut, dan zit 
je wel op de lijn van de moord. Niet letterlijk natuurlijk en beslist minder vergaand, 
maar wel op de lijn. Zeg niet te snel dat jij Kaïn niet bent, jij als mens, ik als mens. 
Zeg dat niet te snel, ga niet te snel ver bij hem weg.  
Het teken van Kaïn is een teken van de paastijd, zoals er wel meer tekens zijn van 90 
de paastijd. De moord, de dood, heeft het laatste woord niet. Niet die doodlopende 
weg. Vergeving, van God naar mens, en als een opdracht tussen mensen. Vergeef 
ons onze schulden zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
Teken van Kaïn, zoals er meer tekens zijn. Ook de tekens van brood en wijn, 
verbonden met het leven en het lichaam van Jesus. Tekens ook van de paastijd, van 95 
een weg die niet dood loopt. De vervreemding is het laatste niet. Er is meer. En het 
zal ook wel niet voor niets zijn dat Petrus met zijn mond spreekt, en dat de tekens 



van brood en wijn ook een lichamelijke betekenis hebben, lichaam en bloed, leven en 
levensweg, adem en geest.  
Teken van de adem in de neus, zoals de mens die krijgt, in een begin en telkens 100 
weer, wij zijn niet verloren en zullen niet verloren gaan. Hoeveel wapengekletter er 
ook is. Amen.  


