
Kain og Abel 

Sett inn ordene fra tabellen på riktig plass i teksten om Kain og Abel. 

Antall streker i teksten tilsvarer antallet av bokstaver i ordet 

( ____ = 4 bokstaver). 

 

 

 

Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et 

_____ av åkerens grøde. Også ____ bar fram et offer, av de 

førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. ______ så med 

________ på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han 

ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. 

    Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis 

du vil gjøre det ____, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det 

gode, ligger ______ klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men 

du skal herske over den.» 

     Siden sa Kain til sin bror Abel: «La oss gå ut på marken!»  Og mens 

de var ute på marken, gikk ____ løs på sin bror Abel og ______ ham. 

      Da sa Herren til Kain: «Hvor er din ____ Abel?» Han svarte: «Jeg 

vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Da sa Herren: «Hva har du gjort? 

Din brors ____ roper til meg fra jorden. Forbannet er du! Nå skal du 

være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din 

brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi 

deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.» 

(1 Mos 4, 3-12) 

 

 

synden Abel gode Kain velvilje 

Herren drepte bror offer blod 



FASIT 
 

Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer 

av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte 

dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på 

Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med 

velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. 

    Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis 

du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det 

gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men 

du skal herske over den.» 

     Siden sa Kain til sin bror Abel: «La oss gå ut på marken!» Og mens 

de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham. 

      Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg 

vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Da sa Herren: «Hva har du gjort? 

Din brors blod roper til meg fra jorden. Forbannet er du! Nå skal du 

være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din 

brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi 

deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.» 

 

 


