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Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families 

RUS 
1. Vertel vir mekaar van ‘n geleentheid wat jy ‘n “niks” gevoel het. Wat het gebeur? Hoe het 
dit gevoel? Wat het jy toe gedoen? Kon jy dit verwerk? Hoe? Wie het jou gehelp? 

2. Raak stil in gebed met hierdie woord van God: “God is magtig maar Hy sien op niemand 
neer nie.” (Job 36:5) 

HOOR 
1. Lees die verhaal van Abel in Genesis 4:1-8. Wat tref jou? 

2. “Na verloop van tyd” dui op die bestemde tyd vir die offers om God te aanbid, 
waarskynlik die Sabbatdag, soos ‘n aantekening in die kantlyn van die Hebreeuse Bybel dit 
aantoon. Hoekom is Abel se offer egter aanvaar en Kain s’n nie? Lees Eksodus 23:19 oor die 
“beste” eerstelinge (vgl Deuteronomium 26:1-4) en Hebreërs 11:4 oor “geloof” om jou 
daarmee te help. 

3. Lees Jesus se perspektief oor Abel in Matteus 23:29-35. Wat tref jou daarvan? Let ook op 
na die konteks waarbinne Hy dit sê en die kontras wat Hy met die Fariseërs tref. 

4. Lees ook Hebreërs 12:22-25 (in die konteks van vers 14-29 wat ons tot heiligmaking en 
onderlinge vermaning oproep). Die kontras tussen Jesus en Abel lê beide in die bloed van 
hulle onderskeie offers (Jesus offer Homself – Abel offer sy beste kleinvee) as in die bloed 
van hulle onderskeie lewens (Jesus se bloed versoen – Abel se bloed veroordeel). Jesus se 
offer is beter en genoeg. Dit is waarom ons gehoorsaamheid en heiligmaking so 
lewensbelangrik is as antwoord daarop. Wat sê dit vir jou? 

5. Lees ook 1 Johannes 3:7-12 wat Kain en Abel se lewens kontrasteer as voorbeelde van die 
kinders van die Bose en die kinders van God. Wat sê dit vir jou? 

LEEF 
1. Abel was die eerste herder. Die eerste regverdige man. Die eerste “profeet”. Die eerste 
geloofsheld. Die eerste martelaar as die slagoffer van dieselfde tipe kranksinnige jaloesie 
wat ook die lewe van Jesus gekos het. Sy lewe was dus allesbehalwe “niks” nie, al het sy 
naam, Abel, “niks” beteken. Hoe motiveer dit jou in jou lewe? 


