Genesis 4:17 – Wie was de vrouw van Kaïn?
“En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw …”
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/problemv/Gen4_17.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoot door M.V.

Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?
Dit lijkt dé favoriete vraag te zijn van ongelovigen die twijfelen aan de absolute waarheid van Gods
Woord.
Aan het begin van de menselijke voortplanting was het in de ogen van God toegestaan dat broers en
zussen trouwen. Kaïn trouwde met een van zijn zussen.
De Bijbel is heel duidelijk, in Genesis 5:4, dat Adam en Eva een zeer groot gezin hadden, bestaande
uit vele zonen en dochters. Kaïn trouwde met een van deze dochters.
God verbood gemengde huwelijken tussen broers en zussen niet tot de Mozaïsche wet die ongeveer
2500[à 4000]1 jaar na de tijd van Kaïn werd gegeven.
In feite waren in de tijd van Abraham (ongeveer 2000[à 3500]1 jaar na Kaïn) huwelijken tussen
naaste familieleden toegestaan. Een voorbeeld hiervan is Abraham die met zijn halfzus Sara trouwde (Genesis 20:12).
De volgende samenvatting is te vinden op de website creation.com:
Samenvatting en conclusie:
1. De Bijbel leert ongetwijfeld dat God ervoor koos om de mensheid te beginnen met slechts twee
mensen. Dit betekent dat in de eerste paar generaties het huwelijk moest plaatsvinden tussen
zeer nauw verwante mensen, waaronder ten minste één broer-zus-verbintenis. De Bijbel zegt dat
Adam en Eva ook dochters hadden. Kaïn had met zijn zus of nicht kunnen trouwen.
2. De biologische problemen die tegenwoordig door dergelijke gemeenschappen worden veroorzaakt, komen voort uit een geleidelijke opeenstapeling van genetische defecten sinds de zondeval. Een oorspronkelijk perfecte bevolking zou zo'n probleem niet hebben gehad.
3. De Bijbel leert dat zelfs Abraham, die lang na de schepping leefde, nog steeds in staat was om
met zijn halfzus, Sarah, te trouwen zonder enige aanwijzing voor biologische problemen bij het
nageslacht (Izaäk). Daarmee overtrad hij Gods wet niet.

Zie een meer uitgewerkte studie:
o Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Kains-vrouw.pdf
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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