


Doee diiit doee daatt, doee diiit doee daatt



Vrouwelijk



Mannelijk









In de bijbel staan tijdloze 

waarheden,

van toepassing op het leven van 

mensen uit alle tijden,

vormgegeven op een manier die 

mensen kunnen begrijpen. 

Terug naar het begin…



Gen 1:27

En God schiep de mens naar 

Zijn beeld; naar het beeld 

van God schiep Hij hem; 

mannelijk en vrouwelijk 

schiep Hij hen.



Waarom mannen én vrouwen?

•God wilde iets van 

zichzelf openbaren

•Christus en de gemeente



Gelijkwaardig

• Fundamenteel dezelfde waardigheid

• Vermogen tot relatie met God

• Boven de rest van de schepping

• Heersend over de schepping

Verschillend

• Fysiek 

• Psychologisch





Genesis 2:18

Ook zei de HEERE God: Het is niet 

goed dat de mens alleen is; Ik zal 

een hulp voor hem maken als 

iemand tegenover hem.



Genesis 1:28 

En God zegende hen en God zei tegen hen: 
Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde 
en onderwerp haar, en heers over de vissen 

van de zee, over de vogels in de lucht en over 
al de dieren die over de aarde kruipen!

Genesis 2:18

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat 
de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem 

maken als iemand tegenover hem.



Genesis 2:21, 22

Toen liet de HEERE God een diepe slaap 

op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en 

Hij nam een van zijn ribben en sloot de 

plaats ervan toe met vlees.

En de HEERE God bouwde de rib die Hij 

uit Adam genomen had, tot een vrouw 

en Hij bracht haar bij Adam.



Genesis 2:18

• Het alleen zijn was niet goed. 

• Vrouwen - relatiegericht

• God is een liefdevolle, relatiegerichte 

God. (Joh. 17:3)



Genesis 1:28 , 2:18

• Gezamenlijke opdracht 

• Maakte de vrouw als onmisbare hulp

• Hebreeuws Ezer

• Verlangen om nodig te zijn

• God wil onmisbaar zijn in ons leven en 

Hij ìs onmisbaar in ons leven. 



Genesis 2:21, 22

• Het wordt steeds mooier.

• Gemaakt met een innerlijke (Hoogl. 4:7) 

en uiterlijke schoonheid

• God is mooi in Zijn wezen. 



De zondeval

Waarom Eva?

• Schoonheid (Ez. 28:17)

• Leven gevend (Joh. 8:44)

• Ezer uitschakelen

• Kwetsbaar

• Gevoelig

Feit: Eva werd verleid, Adam niet



De zondeval

Hoe viel satan aan? 

1. Twijfel aan Gods goedheid

2. Waarheid – leugen

3. Leugen – waarheid

4. Behoeftebevrediging



Bescherming

Een strijdbare vrouw is sterk, 

maar ook broos. 







Mannen, hoe zijn ze bedoeld?

• Geschapen om te beschermen 2:21

• Geschapen om hulp te ontvangen 2:18

• Geschapen om richting te geven 2:20

• Geschapen voor aanwezigheid 3:1/8

• Werk in relatie tot levensbehoeften 2 15 

t/m 17



Geschapen om te beschermen 2:21

• Kroon op schepping

• Niet uit het hoofd, hand of voet.

• Koesteren en beschermen

• Jouw beeld van een vrouw



Geschapen om hulp te ontvangen 2:18

• Niet vanuit zwakheid maar vanuit 

behoefte tot samenwerking

• Cadeau

• In aanvoeling

• Relationeel



Geschapen om richting te geven 2:20

• Namen hebben kracht en geven 

richting

• Onderwijs, leiding, koers uitzetten.

• Richting eigen leven, vrouw, gezin, 

werk, gemeente.



Geschapen voor aanwezigheid 3:1,8

• Als eerst geschapen, langer avondkoelte

• 2 vormen afwezigheid

• Bedoeld om aanwezig te zijn

• Staat los van fysieke aanwezigheid 

(Adam)

• Sociaal- en emotionele betrokkenheid

• Zijn i.p.v. doen



Werk in relatie tot levensbehoeften 2:15 

t/m 17

• Primair taak van de man

• Plek werk in identiteit (Ben Tichelaar)

• Verkeerde kant op werken (1953)



Dreamteam

Uniek wonder



Tot slot

Compleet?

Uitwisselbaar?

Hoe word je nog meer wie je al bent?



Vragen


