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Gen. 4 1-16 - NGKE - 16-01-2022 

Het begin van de wereld (3): Waak voor woede 

Woede 
Er is veel woede in onze samenleving. 
Meestal niet zo zichtbaar, smeulend onder de oppervlakte. 
Regelmatig komt het nog wat ingehouden naar buiten in ons 
parlement: via verontwaardigde kritiek op het beleid van de 
regering, behendig verder opgestookt door 
volksvertegenwoordigers die belang bij woede hebben. 
Zo nu en dan vlamt het even verder op: bedreigingen via sociale 
media, een man met een fakkel die bij minister Kaag op de stoep 
staat. 
Steeds vaker wordt het een uitslaande brand: 
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een groep jongeren slaat in Rotterdam alles kort en klein, 
voetbalsupporters slopen een stadion,  
hulpverleners worden structureel bedreigd en belaagd.  
ME-inzet is steeds vaker nodig. 
  
Er is veel woede in onze kerkelijke gemeenten. 
Meestal uit die zich in boze commentaren op het beleid en het 
werk van de kerkenraden, op de inzet van muziekteams en 
bouwcommissies. 
Zo nu en dan vlamt ze op in een boze brief of een 
verontwaardigde mail. 
Soms op wordt ze op verjaardagsvisites verder opgestookt door 
derden die er op een of andere manier belang bij hebben.  
Te vaak loopt het helemaal uit de hand, moeten mensen 
vertrekken of scheuren gemeenten. 
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Soms scheuren zelfs hele kerkverbanden. 
Het gaat daarbij bijna altijd om principes: onopgeefbare 
beginselen. Maar in het gesprek daarover is vaak de 
verontwaardiging en de (ingehouden) woede niet ver uit de buurt. 
Eens in de zoveel tijd doet zich weer zoiets voor en wordt het een 
uitslaande brand waar niets meer aan te redden valt. Wie 
terugkijkt in de kerkgeschiedenis kan overal de schroeiplekken nog 
zien en de afstand tussen de kerken die er het gevolg van is. 
Overal kun je schade zien, aan reputaties en aan mensen. 
  
Er is veel woede in onze wereld. 
Sommige medemensen worden daar rijk van:  
zij leveren de wapens voor het conflict. 
Niet zelden stoken zij het vuur behendig verder op, 
of doen anderen dat die er ook belangen bij hebben. 
Zij laten de spanning langzamerhand verder oplopen,  
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lanceren zo nu en dan een uiterst moderne raket om te laten zien 
waartoe ze in staat zijn of ze verzamelen een enorme 
troepenmacht aan de grens en stellen dan (te) strenge eisen aan 
de onderlinge omgang tussen landen. 
Het kan zomaar een uitslaande brand worden met veel, heel veel, 
vaak onherstelbare schade tot gevolg. De schroeiplekken van 
vorige branden zijn overal in de wereldgeschiedenis te zien en de 
afschuwelijke verhalen vullen inmiddels hele bibliotheken. 
  
In onze geschiedenis, in Genesis 4, lezen we hoe een 
woedeuitbarsting een einde maakte aan het geluk en de vrede in 
een gezin. De schade is onherstelbaar, sommige gezinsleden raken 
voor altijd buiten beeld: omdat ze het niet overleefd hebben of 
omdat ze voor altijd hun familie zijn kwijtgeraakt.  
Vanaf die tijd lijkt de woede in de wereld alleen maar toe te 
nemen. 
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Hoe lang zal die woede nog opvlammen?  
Is daar nu geen remedie tegen? 
Ja, die is er! Allang, zelfs!  
We kunnen “Waken voor woede”. 

Waarom? 
Het verhaal kennen we allemaal. 
Na de eerste zonde in het paradijs door Adam en Eva, 
is het gedaan met de harmonie binnen het gezin. 
Adam en Eva maken elkaar bittere verwijten, 
Zelfs God wordt er in betrokken door Adam. 
De slang is er in geslaagd een wig te drijven tussen Adam en Eva 
en tussen hen en God. 
God laat het niet toe en zet de slang op afstand. 
Maar het kwaad is al diep ingevreten. 
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In dit hoofdstuk (Gen. 4) ontstaat er onenigheid tussen de broers 
die samen in dit gezin opgroeien. Eva is trots op haar eerste zoon. 
Hij krijgt een krachtige naam: Kaïn die zou zomaar hamer kunnen 
betekenen. 
Zijn broer heet Abel, vertaald: pluisje, nietsje. 
Een naam die weerloos klinkt. 
Het lijkt alsof hamer niet kan verdragen dat pluisje Gods aandacht 
wel krijgt en hij niet. Hij wordt boos en vermoordt zijn broer. 
Is het een opwelling of een voorbereid plan? 
Dat wordt niet helemaal duidelijk. 
Wel dat hamer, witheet van woede is. 
Die woede is de directe aanleiding tot de moord. 
Kracht vermoord hier kwetsbaarheid. 

Tegenwoordig is kracht tonen ook weer populair aan het worden. 
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Kwetsbaar zijn, slap zijn, roept bij sommigen irritatie op. 
Zo had Baudet begin vorig jaar een opvallende mening over de 
SGP: “Daar heb ik altijd wel respect en waardering voor, met 
name omdat ik Chris Stoffer erg graag mag. Maar het is natuurlijk 
een zeer impotent soort christendom. Het is heel zwak. Altijd 
maar de redelijkheid en altijd maar de andere wang. Dat schiet 
natuurlijk niet op.” Hij vervolgde lachend: “Het is niet dat je 
daarmee een kruistocht kan organiseren. Het is een beetje slappe 
hap.” 

Kracht als middel voor sterk leiderschap. 
Wee de zwakken! 

Mythbuster 
Toen ik op school zat vertelde de juf dat de rook van Kaïns offer 
neersloeg en die van Abels offers recht omhoog ging. 
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Zo wisten ze hoe God erover dacht. 
Dat staat er niet, maar het is al een heel oude mythe. 
Op de doopkapel in Florence werd het zo al op de deuren van de 
doopkapel afgebeeld (1425-’52). 
Maar het staat niet in de Bijbel! 

Waarom? (Waar) 
Maar het is hier niet alleen kracht tegenover kwetsbaarheid, 
Omdat kracht zich nu eenmaal wil tonen. 
Er is iets anders aan de hand. 
Niet alleen de woede over dat God Hem geen aandacht geeft. 
Bepalend is waar Kaïn zich bevindt: nl. op een afstandje van God. 
Zijn offer lijkt niet zo gemeend als dat van Abel. 
Van Abel wordt gezegd dat hij het beste uitzocht uit zijn kudde, 
om te dienen als offer voor God. 
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Dat staat er van Kaïn niet bij. 
Was dat ook te merken aan zijn offer? 

Die afstand van de HEER maakt Kaïn kwetsbaar. 
Gek hè, kracht wordt kwetsbaar zonder God. 
De HEER probeert hem nog te waarschuwen: 
Als je het goede doet dan kun je iedereen recht in de ogen kijken, 
als niet dan wordt je zomaar een prooi van de zonde. 
De zonde die als een roofdier op je loert. 
En dan verlies je kracht, sterke man. 
Die kracht heb je nodig om over de zonde te kunnen heersen. 
Kaïn luistert niet en wordt verslonden door de zonde. 
Via zijn woede krijgt de zonde hem in de greep 
En dan vermoordt hij Abel. 

God geeft de krachtige Kaïn nog een kans. 
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Hij doet een beroep op Kaïns zachte kant als Hij vraagt: 
Kaïn, waar is Abel, je broer? 
Als de Heer hem er naar vraagt, 
krijgt de Hij een hard en onverschillig antwoord: 
“Mij onbekend, ben ik mijn broeders hoeder?” 
Kaïn toont geen enkele zorg en ook geen enkel berouw. 
En pas dan maakte de Heer de afstand nog groter. 
Hij ontslaat Kaïn als landbouwer 
En stuurt hem bij zich vandaan. 
Dan pas ook schrikt Kaïn terug. 
Maar nog steeds niet omdat hij berouw heeft, 
Maar omdat hij bang is voor zijn eigen leven. 

Het trieste slot van deze geschiedenis is dat de trotse Kaïn 
niet alleen zijn land, zijn familie, maar ook de HEER achter zich 
laat. 
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En dan is de afstand definitief. 
Als de jaren verlopen wordt die afstand alleen maar groter. 
Er ontstaat een aparte familie die kracht tot levensprincipe 
maakt. 
Krachtige mensen die hun eigen samenleving bouwen. 
En zich met geweld handhaven. 
Ze laten iedereen horen dat ze bereid zijn tot het uiterste: moord. 
(24) 

Waak tegen woede 
Woede speelt op deze wereld een belangrijke rol. 
Ze heeft macht over mensen vér van God. 
Gewelddadige leiders hebben in de hele wereld enorm veel schade 
aangericht.  
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Maar helaas speelt woede niet alleen een rol buiten Gods volk. 
Ook daarbinnen houdt ze huis en geeft ze de zonde vrij spel. 
Dat is ook na de komst van de Heer Jezus nog zo. 
Daarom wordt er door Paulus voor gewaarschuwd in Efeze 4: 

23 Vernieuw de geest die uw denken beheerst. 24 Doe de 
nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is 
in ware gerechtigheid en heiligheid. 
25 Ontdoe u daarom van de leugen en spreek de waarheid 
tegen elkaar, want we zijn allemaal als delen van één 
lichaam met elkaar verbonden. 26 Als u kwaad wordt, bega 
dan geen zonde; blijf niet boos tot de volgende dag, 27 en 
geef de duivel geen kans. 28 Wie een dief is, moet 
ophouden met stelen. Laat hij liever zijn handen uit de 
mouwen steken en eerlijk werk doen; dan kan hij ook de 
armen helpen. 29 Sla geen vuile taal uit, maar zeg, waar 
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het nodig is, iets opbouwends, iets dat de mensen die u 
horen, goeddoet. 30 Doe Gods heilige Geest geen verdriet; 
met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de 
bevrijding. 31 Laat alle gevoelens van wrok, drift en 
woede varen. Schreeuw en vloek niet, maar vermijd iedere 
vorm van slecht gedrag. 32 Wees goed en hartelijk voor 
elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in 
Christus. 

Waak voor woede, broers en zussen,  
woede maakt je kwetsbaar voor zonde 
De kerkgeschiedenis bewijst het. 
Via de woede sluipt de satan naar binnen, 
En krijgt de zonde de ruimte. 
Gedrag dat afbreekt en niet opbouwt. 
Je medemens wordt je tegenstander, 
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Je broeder een vreemde, 
Je zuster een mens. 

Gelukkig zijn wij niet weerloos, niet zo ver van God als Kaïn was. 
Gevonden door Jezus Christus en verbonden door zijn Geest zijn 
we dicht bij God en dicht bij elkaar. 
Behalve als wij de afstand laten groeien, dicht bij Hem kun je de 
bedreiging aankijken. 
Op een afstandje kan de duivel in het gat springen. 

Waak voor de woede, waak voor de duivel. 
Dat begint in je denken en je spreken. 
Het sluipt naar binnen in die achteloze opmerking die je maakt 
over die ander. 
Wel eens gemerkt dat dit soort opmerkingen altijd hun werk doen, 
Je kunt iemand nooit meer hetzelfde zien. 
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Altijd komt die opmerking weer in je gedachten op. 

Spreek niet op afstand van God over elkaar, 
maar dicht bij de Heer met elkaar. 

Denk eraan: de duivel is verslagen maar nog niet vernietigd. 
De zonde is nog in de wereld en loert op ons en als wij een gat 
laten vallen tussen God en ons, tussen onze medemensen en ons, 
springt hij er in. 
Nog altijd. 
Het kan nog altijd families uit elkaar jagen, gemeenschappen 
splijten, landen tegen elkaar opzetten. 
Als wij het de ruimte geven en het macht geven over ons. 

Vandaag geeft God de Heer ons mensen die ons helpen waken 
tegen woede. Ze zijn er niet alleen om ons te troosten,  
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maar ook ons met ons te waken.. 
Ons te helpen dichtbij de Heer te blijven 
En dus ook dicht bij elkaar te blijven. 
De Heer staat nog altijd met zijn hand uitgestrekt. 
Ook via deze mensen. 
Pak die hand en wordt sterk broers en zussen, sterk tegen de 
verleiding van de zonde. 
Dicht bij de Heer is de woede waardeloos, 
De zonde krachteloos 
De satan machteloos 
Waak tegen woede, 
Wend je tot God, 
En laat je redden. 

Amen (c) Wieb Dijksterhuis 15-01-2022 
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