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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Hebreeën 11, 4 
Dankdag 

 

Broeders en zusters, in dit uur van dankzegging wil de Here ons laten stilstaan bij de 

geschiedenis van Kaïn en Abel. Bij het feit dat Abel in geloof offerde en Kaïn niet. En 

dat stelt ons vanavond voor de vraag hoe wij hier zijn gekomen. Zitten we hier alleen 

maar omdat het van ons verwacht wordt of is er in ons hart ook werkelijk een verlangen 

om de Here te danken.  

We willen straks, na de vredegroet van de Here, Hem onze dank bewijzen door zijn 

Naam te loven met de woorden van Psalm 75, de verzen 1 en 6. Maar we gaan deze 

dienst beginnen met te belijden dat wij in alle dingen van Hem afhankelijk zijn. En uit 

eerbied voor de Here zullen we dat staande doen. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Psalm 75 : 1 en 6 

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing: Genesis 4 : 1 - 16 

6. Lied : Psalm 37 : 2 en 4  (oproep om trouw te blijven aan de Here en de 

jaloezie uit ons leven weg te doen, omdat dat alleen maar kwaad sticht) 

7. Tekst  : Hebreeën 11 : 4   lees ook de verzen 1 tot en met 3 daarbij, wijziging 

vers 2: ‘aan’ wordt ‘van’ (zie ook KV) 

8. Psalm 25 : 2  en 7  (een bede tot de Here of Hij ons de weg wil wijzen waar 

onze voeten veilig gaan) 

9. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de Apostolische 

Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 4 

10. Dankzegging en voorbede 

11. Slotzang : Gezang 35 : 1 en 2   (dankt, dankt nu allen God) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

We zijn hier vanavond bij elkaar om de Here te danken. Om de Here het offer van onze 

dank te brengen. Tenminste daar is deze kerkdienst voor belegd. Om ruimte te geven 

aan ons verlangen om de Here te danken voor alles wat Hij ons geeft aan voedsel, 

kleding, onderdak, gezondheid en noemt u al de dingen maar op die we als mens nodig 

heeft om een bestaan te hebben in onze moderne westerse wereld. Daar is deze dienst 

voor bedoeld. Maar de vraag is: bent u ook met een dankbaar hart vanavond naar de 

kerk gegaan. Met een hart dat vol dankbaarheid voor alles wat de Here u in de 

afgelopen tijd aan eten, drinken, kleding, gezondheid, en noem het maar op gegeven 

heeft. Met een hart dat daarom verlangt om de Here te danken in lied, gebed en 

offergave. 

Dat is de vraag. Een vraag die u alleen zelf kunt beantwoorden. Waar u alleen het 

antwoord op weet. Ja, en de Here die onze harten kent, die weet het ook. Naar de 

mensen toe kunnen we nog wel de schijn ophouden dat we hier zijn om de Here te 

danken. Maar de Here weet of ons danken echt is of slechts uiterlijk vertoon. 

Dat de Here het hart van ons mensen kent, blijkt duidelijk uit de geschiedenis waar Hij 

ons vanavond bij bepaalt. Kaïn en Abel brengen de Here beiden een offer. Maar het ene 

offer, het offer van Abel neemt de Here aan, maar het andere offer, het offer van Kaïn 

wijst Hij af. Wat zal de Here met ons, met uw offer doen? Zal Hij het aannemen of 

afwijzen? 

Het antwoord op die vraag is niet afhankelijk van hoe hard u uw dankliederen zingt, of 

de grootte van het bedrag dat u straks in de collectezak doet, maar slechts van één ding. 

Namelijk of er in uw hart geloof is. En dan maar niet het geloof dat bevestigend 

antwoordt op de vraag of u gelooft dat God bestaat. Want ook Kaïn geloofde dat God 

bestond, anders had hij Hem helemaal geen offer gebracht. Nee, het gaat om het geloof 

dat antwoord geeft op de vraag of u God liefheeft. 

In onze tekst van vanavond gaat het dus om het geloof. Zoals het in heel hoofdstuk 11 

van de brief aan de Hebreeën om het geloof gaat. Het geloof waardoor een mens met de 

Here leeft en alle dingen in dit leven van Hem verwacht en Hem daarvoor dankt. 

Ik bedien u dan ook vanavond het Woord van de Here over de kracht van Abels geloof 

waardoor hij rechtvaardig is voor de Here. 
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En we zullen daarbij achtereenvolgens op drie dingen letten: (en daarbij volg ik 

gewoon de tekst van vanavond) 

1. op het geloof van Abel, 

2. op het getuigenis dat de Here van dit geloof aflegt, 

3. op wat Abel hierin tot ons zegt. 

We zullen dus eerst stilstaan bij dat geloof van Abel. Waarom voert de schrijver van 

de brief aan de Hebreeën hier eigenlijk Abel ten tonele? En vervolgens Henoch, Noach, 

Abraham en Sara, Jakob en Jozef, Mozes en Rachab? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we in onze Bijbel terugbladeren naar 

hoofdstuk 10 van deze brief. In dat hoofdstuk gaat het eerst over het volmaakte offer dat 

de Here Jezus voor onze zonden heeft gebracht. En over de rijkdom die de Here Jezus 

daarmee voor ons heeft verdiend. Namelijk dat wij vrij tot God mogen naderen. Omdat 

onze zonden niet meer tussen God en ons in staan. Vervolgens spoort de schrijver in 

vers 19 de lezers ook aan om nu ook gebruik te maken van deze weg te God. Treedt 

binnen in het heiligdom van God en leef met Hem. En wees daarin niet nalatig maar 

trouw. En zo eindigt hij dan ook hoofdstuk 10. ‘Doch wij hebben niets van doen met 

nalatigheid, die ten verderve leidt, maar met geloof, dat de ziel behoudt’. Dus tegenover 

de nalatigheid, de slapheid, staat hier het geloof. 

En over dat laatste, over het geloof dat de ziel behoudt, gaat de schrijver in hoofdstuk 11 

uitwijden. Geloof, zo zegt hij dan vervolgens in vers 1, is de zekerheid van de dingen, 

die men hoopt. Daar bedoelt de schrijver mee, dat het geloof de pijler is waar onze 

verwachtingen op rusten. De hoge verwachtingen die wij van de nabije en de verre 

toekomst hebben zijn gebaseerd op het geloof in onze almachtige God. De God die leeft 

en bezig is met ons en de wereld waar wij in leven. De God van wie wij verwachten dat 

God elke dag voor ons zal zorgen. En waarom geloven we dat eigenlijk? Omdat we God 

in het geloof kennen en weten we dat Hij  alles zal doen wat Hij ons beloofd heeft. 

Vandaag en in de toekomst. 

Vervolgens zegt de schrijver, dat het geloof het bewijs is van de dingen die je niet ziet. 

Het feit dat wij in God en zijn beloften geloven, is bewijs van het feit dat God en zijn 

beloften echt zijn. Het geloof zelf, dat onuitroeibaar in het hart van de christen leeft, 

toont, dat er meer is, dan dat we zien. Hoe zou anders dat geloof verklaard kunnen 

worden? 
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Vers 2 gaat daar verder op in. De gedachte in dat vers is eigenlijk de volgende. Waarom 

praten wij met lof over mensen van vroeger? Over Abel, over Abraham, over Jozef en 

Mozes? Waarom? Omdat ze in hun geloof volhard hebben. Ze zijn blijven geloven in 

God. Ze hebben om zijn beloften hun leven gebouwd. Zelfs toen ze de zichtbare tekens 

tegen hadden en er niets te zien was wat leek op de vervulling van de beloften, zijn ze 

blijven geloven. Abraham en Sara waren onvruchtbaar toen God ze nageslacht beloofde. 

Op een gegeven moment waren ze al zo oud dat iedere hoop nog ooit kinderen te 

kunnen krijgen vervlogen was. Maar uiteindelijk is hun geloof beloond want op hoge 

leeftijd gaf God ze hun zoon Izaäk. Zo kwam uit het onzichtbare de zichtbare vervulling 

van de beloften. En zo maakt God zichtbaar dat deze kinderen niet tevergeefs op Hem 

gehoopt hebben. Zo legt de Here getuigenis af van hun geloof. Dat is de bedoeling van 

de schrijver. Hij wil laten zien dat wie volhardt in het geloof uiteindelijk zal ervaren dat 

zijn geloof niet tevergeefs is geweest. Want een mens hoopt nooit tevergeefs op God als 

hij zijn leven bouwt op God en zijn beloften. 

En hoe zat dat nu bij Abel? Daarvoor moeten we terug naar het begin van deze wereld. 

Naar Genesis 4. Daar wordt ons het verhaal verteld van Kaïn en Abel. De oudste twee 

zonen van Adam en Eva. Kaïn bewerkte het land. Hij zat in de akkerbouw. Abel zorgde 

als herder voor een kudde schapen. Op een gegeven moment gaan de beide broers een 

offer brengen. Ze gaan de Here danken door Hem iets terug te geven van wat Hij hen 

gegeven had. Kaïn offert van de gewassen van het land. Abel van zijn kudde. Op het 

eerste gezicht doen beiden hetzelfde. Maar blijkt nu? De Here slaat acht op Abel en zijn 

offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Hoe dat zat zullen we straks bij 

het tweede punt zien. Nu is de vraag van belang waarom de Here op Abel en zijn offer 

wel acht slaat en op Kaïn en zijn offer niet. 

Het verschil zit in de manier waarop de twee broers hun offers brengen. De een doet het 

in geloof en de andere niet. Abel offerde in geloof en Kaïn niet. Niet dat Kaïn niet in 

God geloofde. Had hij niet in God geloofd, dan had hij helemaal geen offer gebracht. 

Maar het hart van Kaïn is er niet bij als hij offert. Hij offert wel, maar er is geen 

dankbaarheid in zijn hart. Zijn hart gaat niet naar God uit. Hij offert niet in het besef, dat 

alles wat hij heeft mogen oogsten een geschenk van God was. Hij ziet niet dat het een 

blijk was van Gods zorg aan hem dat hij deze oogst die hij van het land heeft mogen 

halen. Hij ziet niet dat God daarin in met zijn liefde naar hem toekomt. En dat komt 
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omdat Kaïn niet met de Here wil leven. Hij wil voor zichzelf leven. En dat hij God een 

offer brengt is dan ook meer een kwestie van plicht, om zijn ouders bijvoorbeeld niet 

verdrietig te maken, of om God niet te ontstemmen, zodat Hij het volgend jaar weer een 

goede oogst zal geven. Maar het was geen kwestie van liefde. 

Abel aan de andere kant offert uit liefde voor God. Dat blijkt ook duidelijk uit zijn 

offergave. Bij Abel staat uitdrukkelijk vermeld dat hij van de eerstelingen van zijn 

schapen offerde, van hun vet. Met dat laatste wordt bedoeld van het beste van de kudde. 

In vroeger tijden gold het vet als het beste van een dier. En daarom is ‘het vet’ 

aanduiding van het beste deel. Abel offerde dus de beste van de lammeren die dat jaar 

geboren waren. De Here hoefde het niet te doen met een middelmatig dier of een 

afdankertje van de kudde, maar de Here kreeg de beste dieren. De dieren die als ze 

volwassen zouden zijn, normaal gesproken voor het beste nakroost zouden zorgen. 

Maar dat interesseert Abel niet. Hij zegt niet: ‘Laat ik de Here dit dier geven, het is wel 

niet het beste, maar toch wel een redelijk dier. Want de Here begrijpt dat ik de beste 

dieren zelf nodig heb voor de opbouw van de kudde.’ Nee, Abel leeft in geloof. Hij leeft 

in afhankelijkheid van de Here. En uit liefde voor de Here. Uit dank voor wat de Here 

hem allemaal geeft, geeft hij de Here van zijn beste dieren. In het vaste geloof dat de 

Here ook in de toekomst wel voor goede dieren zal zorgen. Abel leefde dus niet in 

menselijke berekening, maar in geloof. In de zekerheid dat God alle dingen leidt. En in 

de verwachting dat de Here voor hem zal blijven zorgen. Hoe dan ook. Dat is dus een 

kwestie van het hart. 

Maar dat niet alleen. Want zoals we gezien hebben, vertaalt zich dat ook in Abels 

daden. In de keuze van de offergaven. Abel leefde in geloof, in vertrouwen en in 

afhankelijkheid van de Here. En Kaïn niet. En dat is het grote verschil tussen de twee 

broers. Dat in de eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we letten op het getuigenis dat de Here van dit offer 

aflegt. We hebben net al gezien dat de Here Abel en zijn offer aanneemt en Kaïn en zijn 

offer afwijst. Er is in de loop van de eeuwen als heel wat af gefantaseerd over de vraag 

hoe de twee broers wisten dat het offer van de één werd door de Here werd ontvangen 

en het offer van de ander door de Here werd afgewezen. Wie opgegroeid is met de 

kinderbijbel van Anne de Vries, die zal nog wel een plaatje kennen dat in die bijbel 

staat. Daar zie je de rook van Abels offer recht naar de hemel opstijgen, terwijl de rook 
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van Kaïns offer schuin omhoog gaat. Anderen menen dat het offer van Abel door de 

Here zelf in brand is gestoken en van Kaïn niet. In Genesis vinden we geen enkele 

aanwijzing in die richting en ik geloof dan ook niet dat we die kant op moeten. 

Het lijkt mij dat de Here op een andere wijze duidelijk heeft gemaakt aan Kaïn en Abel 

hoe Hij over ze dacht. Het zou kunnen zijn, dat de Here Abel meer zegen gaf op zijn 

arbeid dan Kaïn. Dat Abel meer succes had bij het hoeden van zijn kudde dan Kaïn bij 

het bedrijven van de akkerbouw. Wat vervolgens Kaïn tot jaloezie bracht jegens zijn 

broer Abel. Hoe vaak zie je niet dat de verhouding tussen broers of zussen volkomen 

bedorven wordt door de jaloezie van een jegens de ander? 

Maar het is ook mogelijk dat het verschil duidelijk werd in het gemoed van de broers. 

Abel had vrede met God en kende de vreugde van het leven met en voor God, waarbij 

hij wist dat ook de moeiten in het leven door God gegeven worden. Niet om een mens te 

pesten, maar om hem te laten groeien in het geloof. Zodat Abel in vrede teleurstellingen 

droeg, terwijl Kaïn steeds meer verbitterd raakte. Zeker als hij daarbij de vrede van zijn 

broer zag. De vrede zag van die vrome uitslover. 

Maar precies weten we het niet. Wel weten we dat Kaïn verbitterd was. Hij zag hoe God 

Abel en zijn offer aannam en hem en zijn offer verwierp. En in plaats van dat hij zich 

bekeerde, verhardde hij zijn hart. De Here wijst hem zelfs op de reden waarom Hij wel 

Abel en zijn offer heeft aangenomen en hem en zijn offer niet. Hij zegt: waarom bent u 

toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien u goed 

handelt? Kaïn loopt dus mokkend met zijn hoofd naar beneden door het leven. Hij is 

ontevreden. En deze ontevredenheid is het gevolg van zijn eigen zonde, waardoor hij 

niet open tegenover de Here staat. Met deze woorden laat de Here hem dus zien, dat hij 

verkeerd heeft gehandeld. Maar de Here laat tegelijk zien, dat hij zich kan bekeren. Als 

hij zijn hart niet langer verhardt tegen de Here, dan kan hij weer vrij en ontspannen 

rondlopen en wordt hij niet langer verteerd door zijn jaloezie en bitterheid. 

Maar Kaïn bekeert zich niet. Hij had geen vrede met God en viel in de handen van de 

duivel, zodat hij zijn broer doodde. Maar aan Abel gaf God vrede in zijn leven. Omdat 

hij voor en met de Here leefde. En zo heeft de Here aan heel de wereld laten zien, dat 

Abel genade in zijn ogen vond en rechtvaardig was voor Hem. Maar Kaïn geen genade 

vond en in zijn bitterheid verloren ging. Dat in de tweede plaats. 
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Tot slot zullen we letten op wat Abel hierin tot ons zegt. Onze tekst zegt dat Abel 

ook nu nog spreekt, hoewel hij gestorven is. En het is waar. Abel is als het ware hier 

vanavond in ons midden en stelt ons de vraag: hoe is het met uw geloof? Of concreet 

toegespitst op vanavond: hoe brengt u de Here uw dank? Doet u het als mijn broer 

Kaïn? Doet u straks plichtmatig iets in de collectezak van de kruimels die van uw tafel 

vallen. Moet de Here genoegen nemen met een aalmoes, waarmee u uw geweten vrij 

koopt. Of geeft u straks uw gaven uit geloof. En bidt u straks uit geloof en zingt u straks 

uit geloof. Uit oprechte dank voor wat de Here u in de afgelopen tijd aan rijkdom heeft 

gegeven. Uit dank voor het werk dat u hebt mogen doen. Uit dank dat Hij geen dag 

vergeten is u van uw dagelijks voedsel te voorzien. Uit dank dat God u kleding gaf. U 

gezondheid gaf. Bent u de Here werkelijk dankbaar voor alles wat Hij u heeft 

toegedeeld. Want alles wat u hebt gekregen in de afgelopen tijd, hebt u uit zijn hand 

ontvangen. Dat is de vraag die Abel ons stelt. Hoe staat ú tegenover uw God en Vader 

in de hemel. Want dat beslist over de vraag of u vrede in uw leven ontvangt of niet. Dat 

beslist over de vraag of u steeds meer verbitterd raakt of in vreugde leeft. 

En stel nu eens dat we hier niet met een echt gelovig en dankbaar hart gekomen zijn, is 

het dan met ons gedaan, broeders en zusters. Nee, dan roept de Here ons net zo toe als 

Kaïn. Waarom bent u toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt u het niet 

opheffen, als u goed handelt? Ja, als een niet met een echt dankbaar hart bent 

binnengekomen, dan is het nu het moment om u te bekeren van deze zonde en een 

nieuw begin te maken. Dan is het nu het moment om de Here in uw hart uw zonden te 

belijden. “Here, ik ben ondankbaar geweest en egoïstisch. Ik was vol van de rijkdom 

van deze wereld en heb meer mijn vermeende tekortkomingen geteld, dan de grote 

rijkdom waarmee U mij gezegend hebt. Here, ik vraag opnieuw met U te mogen 

beginnen. Ik leg mijn leven weer in Uw handen te leggen en wil voortaan alles weer van 

U verwachten”. 

Ja, als u min of meer als Kaïn was binnen gekomen vanavond, dan doet u de Here geen 

groter vreugde dan dat u Hem op dit moment alsnog het vet van uw leven offert, het 

kostbaarste dat u hebt: uw hart. Ja, als u dat de Here alsnog offert deze avond en zo een 

nieuw begin maakt met uw God, dan geeft u de Here het liefste dat Hij van u ontvangt. 

En dan zal Hij u vrede geven. Bouw uw leven op Hem en u zult het aan den lijve 

ervaren, ook als u het nu niet altijd ziet. Maar uiteindelijk zult u het ervaren, net als 
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Abel, Henoch, Abraham en Sara en noem ze allemaal maar op. Het geloof behoudt de 

ziel. Niet alleen in het leven na dit leven, maar ook in dit leven al. Wat het geeft u vrede 

met God in Jezus Christus. 

Amen 
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Bijbelleesrooster 

 

Maandag 8 november: 

Hebreeën 11 vers 7 en Genesis 6 vers 9 tot en met 22 

 

Dinsdag 9 november: 

Hebreeën 11 vers 8 en Genesis 12 vers 1 tot en met 9 

 

Woensdag 10 november: 

Hebreeën 11 vers 11 en Genesis 18 vers 1 tot en met 15 en Genesis 21 vers 1 tot en 

met 7 

 

Donderdag 11 november: 

Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19 en Genesis 22 vers 1 tot en met 19 

 

Vrijdag 12 november: 

Hebreeën 11 vers 29 en Exodus 14 vers 13 tot en met 31 

 

Zaterdag 13 november: 

Hebreeën 11 vers 30 en Jozua 6 vers 1 tot en met 20 

 

Aanwijzingen bij het bijbellezen: 

- overdenk steeds goed wat de Here van de mensen vroeg en welke gevolgen dat 

voor hen had 

- overdenk hoe groot menselijkerwijs de kansen waren dat inderdaad uit zou 

komen wat God aan deze mensen beloofde 

- overdenk hoe de Here het geloof beloond heeft 

- overdenk wat dit voor u betekent  (zie ook Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3) 
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