
Korte overweging op de Klein Sallandse Kerkendag 15 april 2018 in Olst door Ds. Martje Veenstra-
Oving  n.a.v. Gen. 4:m1-16 over Kain en Abel 
 
Lieve allemaal, gemeente van Christus 
 
Lastig en toch oh zo menselijk hè, 
dat  verhaal van Kain en Abel? 
Ik kan me van vroeger het verhaal herinneren 
dat Kain werd neergezet als slecht en jaloers. 
En Abel, ja dat was het lieverdje. 
Zo moest je zijn. 
Maar eigenlijk snapte ik die Kain wel… 
Je doet je best en wordt niet gezien… 
Vergelijkbaar met Pietje en Marietje die iets maken 
voor de verjaardag van meester. 
Meester pakt het uit en Pietje krijgt het gevoel: 
meester vindt dat van Marietje veel mooier. 
En dan krijg je vanzelf grrrr… 
 
Maar als ik zo zou blijven hangen in het verhaal, 
dan vergeet ik dat Kain en Abel 
beiden ook grote kerels zijn. 
Die verantwoording dragen en 
voorzien in eigen levensonderhoud. 
De een als landbouwer, een grondbezitter 
en de ander Abel, als herder, een zwervend bestaan. 
 
Beiden brengen een offer, 
en dan ziet God dat van Abel en niet van Kain. 
Ja, dat maakt altijd boos en jaloers. 
En voor je het weet ben je elkaars concurrent. 
Daarom zegt God ook tegen Kain: 
Waarom kijk je zo boos? Kijk me aan, in de ogen. 
Handel goed, anders doe je nog foute dingen. 
Het is als opbouwende kritiek van God: 
Kijk ook om naar je broer, let een beetje op hem! 
Maar als je kijkt als concurrent, is dat lastig. 
Dan ben je liever de baas 
en zie je die ander niet als gelijkwaardig. 
En het gevolg is, dat er geen oplossing komt. 
Het kan letterlijk, maar ook figuurlijk gesproken 
leiden tot de dood. 
En misschien heb je wel gedacht: 
Wat moeten we als Klein Salland nu met dit verhaal? 
Nou, eigenlijk lijkt me dat niet zo moeilijk. 
Wat hebben we nou alle vier 
voor ogen als kerkelijke gemeenten? 
We hopen dat het vuur van het geloof 
hier blijft branden in Klein Salland. 
Dat er ontmoetingsplekken blijven 
om dat te delen en te vieren  met elkaar. 
Daarvoor hebben we elkaar nodig. 



In al onze verscheidenheid. 
Want dat maakt het juist zo mooi. 
Niet met scheve ogen naar elkaar kijken, 
want die doet dat zo goed en die dat. 
Dat helpt ons niet verder. 
Want in alle gemeente gebeuren mooie, 
maar verschillende dingen. 
Het is zo mens-eigen 
om toch wel te kijken als Kain. 
Dat gevaar ligt altijd op de loer. 
Weet je: het is net als: 
Je krijgt 10 complimentjes dat het zo leuk was 
en nummer 11 zegt dat hij niet zo leuk vond… 
en waar blijven we in hangen? 
Precies in nummer 11. 
Laten we kijken naar alles wat goed gaat 
en dat is echt heel veel. 
Waardeer vooral wat je hebt! 
En natuurlijk kunnen er zaken beter, efficiënter, 
maar kijk naar wat ons verbindt, 
waar we samen kunnen werken. 
Want het kan niet zo zijn als bij Kain: 
Als God bij wijze van spreken vraagt: 
Olst, Raalte, Wesepe of Wijhe, of u allen individueel: 
Hoe is het met jullie als gemeenten 
in het samenwerkingsverband of in je eigen gemeente? 
dat je dan kunt zeggen: 
Met hen heb ik niets te maken. 
 
Juist in Godsnaam hebben we wel 
met elkaar te maken 
Dat we elkaar zien en zo gezien worden! 
Want uiteindelijk gaat niet om onszelf, 
maar om Gods naam. 
Dat zijn naam hier nog vele eeuwen na ons 
gehoord mag worden. 
Laten we daar samen aan werken. 
Ik hoop van harte dat het in zo mag zijn. 
Amen 


