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Hoofdstuk 3         
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Toen ik zo oud was als onze jongste kleindochter Jonna nu is, (8 jaar) zag de 

wereld er totaal anders uit als nu. Televisie bestond nog niet. Wel was er de 

radio. Maar mijn moeder kon die niet betalen. Gelukkig verhuurde de PTT voor 

heel weinig geld luidsprekers, waarmee je naar 4 radiozenders kon luisteren. 

Wij mochten thuis alleen maar naar de NCRV luisteren. Ook de VARA was een 

verboden zender. Als mijn moeder op de radio de haan van de VARA hoorde 

kraaien, zei ze heel boos: ‘Weg die zender.’  

Mijn zus Aly, die graag naar de ‘Arbeidsvitaminen’ van de VARA luisterde, zei 

dan: ‘Goed mama.’  Maar ze draaide de knop dan stiekem weer terug naar de 

VARA, waar heel mooie muziek te beluisteren was. Mijn moeder had dat niet 

door. 

 

‘Maar, toen er nog geen televisie was, wat deden jullie dan ’s avonds?’ zullen 

jullie je afvragen. Nu, soms luisterden we naar een hoorspel op de radio of we 

deden met elkaar spelletjes aan de grote tafel in de woonkamer. Was altijd heel 

gezellig. En wat we ook deden? Een quiz maken. Zelf vragen bedenken. Vaak 

vragen uit de bijbel. Eén van die vragen was: Hoe heette de oudste man op de 

wereld en hoe oud is hij geworden? 

Nu, op die vraag krijgen jullie in onderstaand hoofdstuk een antwoord. 

 

 

Hoofdstuk 3        -      Twee  groepen mensen     -      Genesis 5  en  6 : 1 – 10 

 

En al maar verder zwierven Kaïn en zijn vrouw over de aarde. Nergens vonden 

ze rust. Zwaar werk moest Kaïn verrichten op de harde, wrede grond en slechts 

met mondjesmaat aan eten konden ze in leven blijven.  

Soms bouwde hij een huis en dacht dat hij daar kon blijven wonen. Met al zijn 

krachten stortte hij zich op zijn werk. Maar voordat de vruchten rijp waren en hij 

kon oogsten, gebeurde er iets waardoor alles steeds maar weer mislukte. 

Hij kreeg het dan vreselijk benauwd en ‘vluchtte’ ook van deze plek weg. 

Nergens vond hij rust. Steeds weer ging hij op reis op zoek naar een nieuw 

avontuur. 

 

Later kregen Kaïn en zijn vrouw kinderen. Vooral met zijn oudste zoon Henoch 

was hij heel wijs. Maar ook zijn zoon bracht hem geen rust. Steeds maar weer 

dreef die vloek hem verder, de wijde wereld in. 

Maar, wanneer hij dan een eeuwige zwerver moest zijn, zijn vrouw en kinderen 

moesten dan tenminste wel een veilig huis hebben. Om die reden bouwde hij een 

stad. Die stad zal wel niet veel meer geweest zijn dan een open ruimte met een 
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ringmuur van losse stenen erom heen. Maar hij was er maar wat trots op en gaf 

die stad de naam van zijn zoon Henoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaïn bouwt een stad en geeft die de naam Henoch. 
 

Er gingen jaren en jaren voorbij. Kaïns familie werd groter en groter, maar er 

was niemand meer die de Heere God diende. Hoe zou dat ook anders kunnen 

met een vader die nergens meer aan deed en die ook nog een wrok tegen God 

had?  

 

Er was een man in de familie die Lamech heette. Hij was een sterke en wrede 

kerel. Hij leefde alleen voor zichzelf en gaf om God noch zijn gebod. Deze man 

Lamech was de eerste man op aarde die in plaats van één, twee vrouwen nam. 

Zijn oudste zoon was een veeboer. Een machtig man in het bezit van veel ezels 

en kamelen. Hij was de eerste mens op deze wereld die van dierenhuiden tenten 

maakte. 

Zijn tweede zoon heette Jubal en had verstand van muziek. Hij was de eerste 

man die citers en fluiten maakte. 

Maar meer nog dan op deze twee knappe zonen was Lamech trots op zijn derde 

zoon. Zijn naam was Tubal-Kaïn. Hij was de eerste smid die van koper en ijzer 

messen en zwaarden maakte. Deze zoon was een man naar Lamech’s hart! 

Nu mochten zijn vijanden komen, dan zou hij ze! 

 

En op een keer, toen hij met een scherp zwaard zwaaide en zijn beide vrouwen 

naar hem stonden te kijken, voelde hij zich zo geweldig dat hij een dichter werd 

en het lied van zijn wraak zong:  

‘Luister goed, Ada en Silla!  

Als iemand mij aanvalt, dan sla ik hem dood.  

Iemand die Kaïn wil doden, wordt zeven keer gestraft. 

Maar iemand die mij wil doden,  

wordt zevenenzeventig keer gestraft.’ 
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Tubal-Kaïn 
 

En al groter werd de familie van Kaïn en steeds meer deden ze wat kwaad was 

in de ogen van God. Alles deden ze maar wat in hun wilde harten opkwam en 

tenslotte gaven ze nergens meer om. 

 

Gelukkig dat er ook nog andere mensen waren. Niet lang na de dood van Abel 

hadden Adam en Eva weer een zoontje gekregen die ze de naam Seth gaven.  

Tot hun grote blijdschap diende deze zoon toen hij volwassen was geworden, 

wel de Heere God. 

In de dagen van zijn zoon Enos begonnen de mensen uit het geslacht van Seth, 

bij elkaar te komen om de Naam van de Heer aan te roepen. 

Natuurlijk waren de kinderen van Seth ook geen heiligen. Ook zij deden 

verkeerde dingen. Maar zij kregen dan wel berouw en vroegen God om hen te 

vergeven. 

 

Een man uit het geslacht van Seth leefde bijzonder dicht bij God. Bij alles wat 

hij deed vroeg hij aan God of het wel goed was wat hij deed. Hij ging met God 

om zoals een man met een vriend.  

Deze Henoch werd niet oud. Slechts driehond en vijfenzestig jaar. Toen nam 

God hem weg en zonder te sterven ging hij naar de hemel.  

Toen deze Henoch vijfenzestig jaar oud was kreeg hij een zoon, die hij 

Metuselach noemde. In de bijbel staat dat deze Metuselach de oudste mens op 

aarde is geweest. Hij werd negenhonderdennegenenzestig jaar oud. 
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Henoch wandelde met God en was niet meer… 

In de bijbel staat dat hij zonder te sterven in de hemel werd opgenomen. 

 

 

Zo leefden daar gedurende de eerste eeuwen op deze wereld twee groepen 

mensen naast elkaar: die van Seth, die de kinderen-van-God werden genoemd en 

de Kaïnieten, die geen rekening hielden met God hielden. Zij gingen hun eigen 

wegen. 

Toen de beide families steeds groter werden, kwamen ze steeds dichter bij 

elkaar te wonen. Jonge mannen uit het geslacht van Seth zwierven over de 

bergen om nieuwe woonplekken te zoeken en zij ontmoetten de kinderen van 

Kaïn. Ze gingen met hen mee en zagen verbaasd naar al die weelde: de grote 

kudden vee, de donkere tenten, het blinkende wapenpark. Ze zagen hoe de jonge 

mannen dansen met hun vriendinnen op de muziek van citers en fluiten. Steeds 

vaker gingen ze daar heen en al groter werd hun begeerte naar rijkdom en 

weelde, naar een leven zonder zorgen. 

Natuurlijk bemerkten ze al heel snel dat het niet allemaal rozengeur en 

maneschijn bij de Kaïnieten was. Hoe trots en opstandig waren deze mensen, om 

maar niet eens te spreken over hun vloeken, zweren en leugens. Vaak was hun 

gedrag  kwaadaardig en schaamteloos. Wilde ruzies waren daar schering en 

inslag. Ja, die kwamen daar veelvuldig voor.  

Maar alles wendde. 
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Na niet al te lange tijd waren er jonge mannen uit het nageslacht van Seth die 

een vrouw namen uit de dochters van Kaïn. De oude vrome mensen schudden 

hun hoofden.  

‘Met deze wilde vrouwen kan het nooit goed gaan,’ zeiden ze. ‘Nu al horen ze al 

voor de helft bij dat volk van de Kaïnieten.’ 

Maar wat ze ook zeiden, het was vergeefs. De zorgeloze jeugd lachte erom. 

En zo snel lieten ze zich niet overhalen om verkeerde dingen te gaan doen! 

Wacht maar, het kon best zo zijn dat de kinderen van Kaïn zich gingen bekeren. 

 

Steeds meer trouwden de jonge mensen uit beide groeperingen met elkaar. Jonge 

vrouwen uit de familie van Seth trouwden met de Kaïnieten en tenslotte was er 

geen onderscheid meer. 

In plaats van twee aparte groeperingen was er nu één machtig volk, maar een 

volk dat niets meer van God wilde weten. 

 

Want het kwam uit zoals de ouden verwacht hadden: toen de kinderen van Seth 

al meer contact kregen met de Kaïnieten begonnen ze God te vergeten. Ze 

offerden niet meer en dachten dat ze zich zelf wel konden redden. 

Toen dit jaren en jaren zo achterelkaar doorging was er bijna niemand meer die 

God diende. Iedereen deed maar wat hij wilde. Niemand vroeg meer naar de wet 

en naar gerechtigheid. De hemel werd niet meer genoemd, zo had de aarde en 

het aardse leven hen in beslag genomen. 

 

Het leek wel of alsof het leven al rijker werd, steeds meer tot bloei kwam. En  

dat de mensen steeds sterker en intelligenter werden. Al meer kregen ze het 

werken op het land in de macht en werden de opbrengsten van hun oogsten 

groter.   

Het leven werd luxueuzer. Eten en drinken was er nu in overvloed. Ja, ze namen 

het er van. Geniet vandaag, want morgen kan het afgelopen zijn. 

Sterke en gezonde kinderen kregen ze die opgroeiden tot sterke kerels. Mannen, 

zo groot dat ze wel reuzen leken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpe diem   –   pluk de dag en geniet! 
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Lange tijden ging dit zo door en steeds meer kwamen ze in de macht van het 

kwade. Leefden ze in de voetsporen van satan. 

De oude vrome mensen die Adam nog hadden gekend stierven de één na de 

ander en van de jonge mensen was er slechts één die zich niet schaamde  voor de 

dienst aan God. Die ene was Noach, de zoon van Lamech, uit het geslacht van 

Seth. 

 

En toen het zover was gekomen alsof het leek dat de satan zijn doel bereikt had 

en de hele mensheid zou ondergaan in zonde en verderf, toen kwam er een eind 

aan Gods geduld. Lang had Hij alles verdragen. Hij had al het onrecht gezien dat 

de mensen elkaar aandeden.  

Er was nu slechts nog één mens op de hele wereld die zich afhankelijk wist van 

Gods genade.  Om die reden liet God een watervloed komen met als gevolg dat 

het hele goddeloze Kaïnsvolk zou verdrinken. Alleen Noach met zijn drie zonen 

en hun vrouwen zouden behouden blijven. 

 

Gods besluit stond vast. Zijn oordeel zou komen. Maar geen mens en ook de 

duivel niet zou kunnen zeggen dat Hij, de Heere God, geen geduld genoeg had 

gehad. 

In Zijn onbegrijpelijke genade gaf Hij de mensen nog honderdtwintig jaar de tijd 

om tot inkeer te komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een watervloed….. 


