
Leerdienst themamaand ‘Leef je Bijbel’ – 2: ‘Een rib uit je lijf’ 
De Bijbel: het vrouwvriendelijkste boek ter wereld! 

Elburg, 9 februari 2020 
Schriftlezingen: Genesis 2:18-25, Deuteronomium 22:25-30, 1 Timotheüs 2:8-15  

 
Bij het lezen van de Bijbel kom je gedeelten tegen waarvan je denkt: wat moet ik daar in 
2020 nog mee? Is de Bijbel nog wel van deze tijd? Je voelt afstand, weerstand. Tegelijk is 
de Bijbel niet een mening, maar Gods Woord… Vanavond oefenen we met zo’n 
weerbarstig onderwerp: de positie van de vrouw in de Bijbel. 
  
Kernpunten bij de preek 

• Moeten we vanuit de Bijbel kritisch zijn naar onze tijd, of andersom? 
• Het gaat in de Bijbel niet om ‘wat wij mogen’ maar om ‘wat God wil’.  
• Eva wordt als Adams hulp geschapen. Zonder vrouw is hij dus hulp-e-loos. De 

Bijbel gebruikt hetzelfde woord voor hulp voor God! (1 Sam.7:12, Ps.46:2, 
Ps.121:1). 

• Geschapen uit een rib: dat zegt iets over Eva’s positie, namelijk gelijkwaardigheid. 
• Ze is een ‘hulp als tegenover hem’ = in liefde kritisch. Goed voorbeeld is Abigaïl (1 

Sam.25:17/18), slecht voorbeeld is Saffira (Hand. 5:1). 
• Is gelijkwaardigheid hetzelfde als gelijkheid? In onze tijd wordt van de gelijkheid 

van man en vrouw uitgegaan. Volgens de Bijbel is de vrouw niet minder dan de 
man, maar anders. Dat ze niet minder is, bewijst de Heere Jezus en de praktijk van 
het gemeenteleven in het NT (bijv. Joh.4:4:27, Hand.1:14, 9:36). 

• En haar onderdanigheid dan…. (Ef.5:22)? Dat heeft alles te maken met het hoofd-
zijn van de man = verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid dragen (niet alleen in 
het huwelijk, ook in kerk en samenleving). Daarom zal een bruidegom ‘zijn vrouw 
naar zijn vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen’ 
(Huwelijksformulier), en ‘zijn vrouw liefhebben als zijn eigen lichaam’. 

• Dat hoofd-zijn kan nooit tot macht worden als de man besef dat Christus zijn Hoofd 
is!  

• Als mannen en vrouwen zich niet buigen onder het Hoofd Christus, gaan beiden 
een machtsstrijd voeren – dat bewijst ook onze geschiedenis. Huwelijken 
ontsporen, gezinnen ontsporen, gemeenten en samenlevingen ontsporen. Wat de 
mannen betreft: hoe gaan wij met (onze) vrouwen om? Hoe kijken we naar hen? 
Hoe spreken we over hen? Nemen we verantwoordelijkheid? Wat de vrouwen 
betreft: geven we (onze) mannen de ruimte om hoofd te zijn? De hoofdbedekking 
van de vrouw (1 Kor.11:10) is een praktisch symbool van de eigen ruimte die de 
vrouw in de gemeente heeft (en die de man dus moet respecteren) en van het 
liefdevolle respect voor haar man als hoofd.  

• Het geheim van dit zowel het hoofd-zijn als van ‘onderdanigheid’ is: de liefde! In 
Efeze 5:21-32 is een er een wederkerigheid in de liefde: samen knielen voor de 
Heere Jezus. Mannen en vrouwen spelen een samenspel met allebei hun eigen 
gaven en inbreng. De boodschap van Psalm 128 is dat je huwelijk en je gezin, maar 
ook andere mensen voor wie je verantwoordelijkheid draagt, er goed mee zijn als 
jij de Heere liefhebt en naar Zijn geboden leeft. 
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Om nog even over door te denken 
1. Denk je wel eens na over je roeping als man of vrouw? Op welke manier helpt de 

Bijbel je daarbij? 
2. Waarom zou Paulus in 1 Timotheüs 2:9/10 opmerkingen maken over kleding, 

sieraden en haardracht? Welke betekenis zou dat in 2020 hebben? 
3. Hoe kunnen wij in onze tijd op een goede manier omgaan met het bijbelse 

uitgangspunt dat mannen en vrouwen wel gelijkwaardig maar niet gelijk zijn, of 
niet gelijk maar wel gelijkwaardig? 

4. Wat heb je rond dit thema geleerd van de manier waarop we de Bijbel moeten 
lezen?  
Je antwoorden helpen me echt bij het verder nadenken over dit onderwerp. Wil je ze mailen: 
ajmensink@hervormdelburg.nl? Alvast bedankt! 

 
Hoe gaan we met dit thema verder? 

➢ 10/11 februari op catechisatie: ‘De stem van de Herder’ (alle groepen) 
➢ 17/18 februari geen catechisatie, alle catechisanten worden verwacht op de 

gemeenteavond van 19 februari 
➢ 16 februari morgendienst Oosterkerk: over de Bijbel in huis, gezin en kerk. Die zondag 

wordt een themaboekje uitgedeeld ter voorbereiding op de gemeenteavond van 19 
februari. 

➢ 19 februari interactieve en intergeneratieve gemeenteavond Oosterkerk, start 19.30 uur 
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