
GODS SCHEPPINGSORDE II – DE VROUW UIT DE MAN  
 

 Drie scheppingsverhalen van de mens 

 

In Genesis wordt 3x over de oorsprong van de mens gesproken. 

Dit is geen wetenschappelijke analyse, maar een theologische boodschap. 

  
 

 1.  De mens als beeld van God (Gen. 1:26, 27)  

 2.  De mens uit de aarde (Gen. 2:7)  

 3.  De vrouw is uit de Man (Gen. 2:18, 21,22) 
 

 
 

We ontdekten vorige keer: 

1.  Man en vrouw zijn beiden een beeld van God 

2.  God belooft zijn Geest en de geestesgaven aan man en vrouw; 

We zien vrouwelijke leiders, profeten, evangelisten, diakenen, apostelen, … etc. 

3.  Vrouwen hoeven zich alleen aan hun eigen man te onderwerpen 

 De man als hoofd 

   

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en 

die twee zullen tot één vlees zijn.  

 

Paulus citeert hier Genesis 2:24. 

Dit gaat expliciet over:  de man en zijn vrouw 

 

Paulus, noch de rest van de Bijbel leert:  

   dat de man gezag heeft over alle vrouwen,  

   Of dat een vrouw zich aan alle mannen moet onderwerpen. 
 

In de context spreekt hij over de man als hoofd; 
 

Efeziërs 5:22 (HSV) Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,  23  want de 

man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van 

het lichaam. 

Paulus toont in het bovenstaande vers hoe Bijbels gezag functioneert 

De woorden 'want' en 'zoals' zijn van groot belang; 
 

Mannen moeten een hoofd zijn zoals = naar het voorbeeld van Christus. 

 

1)  Jezus legde Zijn leven af voor Zijn gemeente 

2)  Jezus is σωτήρ = behouder/verlosser/bewaarder/instandhouder 
 

De titel 'Instandhouder'/'Behouder' werd in de oudheid aan goden en vorsten toegekend.  
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Het gaat hier dus niet over wie de baas is, maar 'wie in stand houdt'!  

De man de behouder van zijn vrouw op dezelfde wijze als Christus het hoofd en 

de behouder van de gemeente is. 
 

 Gezagsgebieden   
 

Iemand heeft alleen gezag binnen die bepaalde kring: 
         

  Overheid versus onderdanen;  

  Werkgever versus werknemer; 

  Ouder versus kind  

  Man versus zijn vrouw 

 

- Debora (Richteren 4) had gezag over mannen en vrouwen       
 
 

- Een vrouwelijke werkgever heeft gezag over alle mannelijke werknemers1. 
 

- Een vader heeft geen gezag over de kinderen van de buren of de buurvrouw 

   noch over een andere vrouw.        
 

 

- Wanneer een kind volwassen wordt hebben de ouders geen gezag meer over hen. 

 

1. De mens (m/v) als beeld van God (Gen. 1:26, 27) 
         

Genesis 1:26  En God zei: Laten Wij mensen [Hebreeuws: een adam] maken naar Ons beeld, naar 

Onze gelijkenis; en laten zij heersen [רדה = onderwerpen] over de vissen van de zee, over de vogels 

in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 

kruipen! 

27  En God schiep de mens [Hebreeuws: de adam] naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 

hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 

28  En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en 

onderwerp haar (כבׁש =), en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de 

dieren die over de aarde kruipen! 

 

Voordat de Bijbel het verschil tussen man en vrouw laat zien, wordt eerst aangetoond dat ze 

gelijkwaardig zijn!  
 

 Beiden zijn een beeld van God (vers 26, 27) 

 Beiden worden adam genoemd (vers 26, 27) 

 Beiden krijgen gezag om over de aarde te heersen (vers 28) 

 

Er staat niet man en vrouw, maar mannelijk en vrouwelijk  

Deze eigenschappen zijn beiden bij God te vinden 
 

 
1 Voor zover dit het werk betreft. 
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  Wordt talrijk … 

Op grond van Genesis 1:28 wordt verwacht dat er kinderen komen. 

(Voor Joden betekent dat minimaal één jongen en één meisje! Niet zoals in andere culturen 

uitsluitend jongens!) 

In Jezus’ dagen was het gangbaar dat ieder huwde. 

 

2. De vrouw is uit de Man (Gen. 2:18, 21,22) 

         

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 [ke-negedo]. 

אֶמרֹּ֙֙ ָ֣הַ֙וי ֹּ֙ יםְ֙יהו  ובֱ֙֙אֹלה ִ֔ ות֙ל א־ט ֹ֛ ֙ ֱ֙הי ֹ֥ ד  א  ָֽ ו֙םה  וְ֙לַבד ֹּ֑ ֱעֶשּה־לֹ֥ ֙ ֶ֙אָֽ ֙וֶ֙זרע  ְכֶנְגד ָֽ  

 

Adam was helemaal alleen ( ְלַבד) had iemand nodig waarin hij zichzelf herkende. 

God zorgde voor een helper (mannelijk!) zoals hij (= die gelijkwaardig is), 

maar: tegenover hem.  

 

Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar wel ‘anders’! 

 

Samen groot gezamenlijk gezichtsgebied 

beiden blinde vlek 

Je moet blijven communiceren 
         

Man en vrouw zijn verschillend – en complementair 
 

De man kan niet zonder vrouw 

1 Korinthiërs 11:11 (NBV)  Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de 

man, en ook de man niets zonder de vrouw. 

12  Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw - en alles is 

ontstaan uit God. 

 

Beiden zijn nodig om voor nageslacht te zorgen! 

 Verschillen tussen man en vrouw 

         

Iemands geslacht wordt meestal aan de hand van 3 dingen bepaald: 
 

1. het fenotype (de verschijningsvorm) – is iemand uitwendig man of vrouw; 

2. het gonadale geslacht (de geslachtsklieren) – bijv. eierstokken, testes; 

3. het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y-chromosomen). 

 

Tegenwoordig wordt men (door een bepaalde ideologie) aangemoedigd om niet naar de 

wetenschappelijke verschillen te kijken, maar meer te kijken naar:     
 

1)  hoe of wat men zich voelt  

2)  waarmee zich identificeert (man, vrouw, transgender) 

3)  waar iemands seksuele aantrekking naar uit gaat. (andere of zelfde geslacht). 
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Overeenkomsten man-vrouw                
 

De verschillen zijn kleiner dan meestal wordt gedacht.  

Er is geen lijn.   
 

Veel zaken 1) hebben met de opvoeding te maken 

                     2) zijn cultuurgebonden (Italiaanse mannen huilen, 

aanraken) 

 

Voorbeelden van verschillen man-vrouw … 
 

Hoewel mannen en vrouwen bijna volledig gelijk zijn, zijn er ook verschillen: 

- mannen zijn gemiddeld groter; 

- mannen nemen gemiddeld meer risico’s; 

- mannen zijn gemiddeld fysiek agressiever (en vaker misdadigers). 

 

Sommige groepen en bewegingen geloven dat alles is aangeleerd:                
 

'De constructie van mannelijke en vrouwelijke identiteiten gebeurt buiten het lichaam om. 

Samenlevingen proberen de sekse van individuen vanaf de vroege jeugd zichtbaar te maken door ze 

in hun uiterlijke verschijningsvorm (kleding, kapsel) van elkaar te laten verschillen. Dat onderscheid 

wordt dus gemaakt door de cultuur, niet door de natuur.' 
 

Deze gedachte werd in 1949 al naar voren gebracht door Simone de Beauvoir, een Franse schrijver 

en filosoof. (Ze geloofde niet in het bestaan van een God.) 

 

Er zijn echter weldegelijk verschillen volgens recent onderzoek. 
 

Bij jongens ontstaat in de 8ste week van de zwangerschap een piek in testosteron Deze leidt zowel tot 

geslachtsverschillen als tot gedragsverschillen! 
 

Dat meisjes over het algemeen eerder naar poppen grijpen en jongens naar autootjes, heeft dus niet 

te maken met maatschappelijke druk maar met de programmering in de baarmoeder2. 

 

Eén dag na de geboorte hebben meisjes meer aandacht voor gezichten en jongens meer voor 

bewegende dingen3.  
 

 

Belang erkennen wetenschappelijke verschillen: 

- bepaalde ziekten en aandoeningen, zoals hartinfarct; 

- werking bepaalde medicijnen. 
  

3. Het huwelijk  

Genesis 2:24  Daarom [omdat de vrouw uit de man is] zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten 

[NBV zich losmaken van] en zich aan zijn vrouw hechten;  

en zij zullen tot één vlees zijn. 

 
2  Neurobioloog Dick Swaab in ‘Wij zijn ons brein (2010)’. 
3  Tenzij het gaat om meisjes die in de baarmoeder aan hoge testosteronspiegels  

zijn blootgesteld; dan gedragen ze zich als de jongens. 
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De zin heeft in het Hebreeuws verschillende komma’s; 
 

1.  Daarom moet een man zijn vader verlaten4, יו ב   יׁשֶ֙את־א  ֲעז ב־א ִ֔ ַ֙֙יָֽ ןֹּ֙֙  ַעל־כ 
 

 de man zal zijn vader verlaten ( עזב = achterlaten, loslaten) 

 = uit huis gaan, zelfstandig/selfsupporting worden. 

[Bij gebrek aan woningen kunnen ouders jongeren uitwisselen.] 

 

2.  en zijn moeder verlaten5, ֙ו מ ֹּ֑  וְ֙אֶ֙ת־א 
 

ook moet moeder hem loslaten! 
 

3.  en zich aan zijn vrouw hechten6,  ְׁשת ִ֔֙֙ו קְ֙בא  ַבָ֣  ְוד 
            zijn vrouw [enkelvoud] aanhangen/vastlijmen (= huwelijksverbond) 

[Het vasthechten wordt ook gebruikt in relatie tot God.  

Israël wordt bevolen om God lief te hebben en zich aan Hem te hechten/aanhangen 

(Deuteronomium 30:20; Jozua 22:5, etc.)] 
 

Voor huwen wordt vaak het werkwoord lakach [H3947 לקח] gebruikt 

= (tot vrouw) nemen.  

Een bruiloft duurde in de dagen van Jakob al een week (Gen. 29:27-28). 

Traditioneel is het de man die de vouw huwt/tot vrouw neemt.  
 

Het Joodse huwelijk bestond uit drie dingen (Kiddushin 1:1): 
 

1. De vrouw werd geld gegeven (een bruidsprijs) 

2. De ondertekening van het huwelijkscontract (ketuba of shtar tena'im).  

3. De relatie werd daarna fysiek bezegeld. 

 

In de middeleeuwen gaven Joden hun vrouw een ring aan de linkerhand. 

Deze kwam i.p.v. de bruidsprijs. (alleen de vrouw droeg een ring7.) 

Joden huwen bij voorkeur op dinsdag (vanwege de schepping)8. 

 

4.  en zij zullen tot één vlees zijn/worden ּו י  ֙רְ֙וה  ֹ֥ ש  דְ֙לב  ָֽ ֶאח   
 

één vlees worden – zoals Adam en Eva, slaat op de seksuele relatie.   

 

De seksuele gemeenschap volgt in de Bijbel op het huwelijk. 

We zien deze volgorde bijv. ook in Deuteronomium 22:13. 
 
 

 
4   Onder vader staat een א ָ֖ ח  פְ   .(tipcha/tifcha = komma van tweede orde) טְ 
5   Onder moeder staat een komma (א ָּ֑ ת  ַנח  ָּ֑ח/ֶאת  נ   .(vers-deler = ַאת 
6   Boven vrouw staat een komma (ן ט ָ֔ ֵקףְק   .(komma van de eerste orde = ז 
7  Het gebruik om trouwringen te dragen stamt van de Romeinen. 
8  In Johannes 2:1 lezen we dat een bruiloft op de "derde dag" wordt gehouden, waarmee de dinsdag wordt 
bedoeld. In de meeste commentaren lezen we dat bruiloften bij voorkeur op dinsdag werden gehouden 
omdat in de scheppingsverhaal op de derde dag tweemaal ki tov (het  
is goed) wordt gebruikt (Gen 1:9-13). 

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?2114#View=Bible&action=2336&screen=&Vers=9&Chap=1&Book=1&Version=SV
http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?2114#View=Bible&action=2336&screen=&Vers=13&Chap=1&Book=1&Version=SV
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4. Een geheimenis 

 

Het huwelijk is een goddelijke instelling 
 

1. Man en vrouw vormen samen een afbeelding van God. 

Mannelijk & vrouwelijk zijn zij Gods beeld (Gen 1:26-27). 

 

Het Hebreeuws woord man (iesj) en vrouw (iesjah) zijn bijna gelijk. 

De man heeft een letter joed (י ) de vrouw een hé (ה).  

Samen vormen de letters Gods naam JaH.  

 

2. Man en vrouw vormen samen een afbeelding van God en Israël  

God is de echtgenoot van Israël; de ‘Man en Maker’ (Jesaja 54:5).  

 

3. Man en vrouw vormen samen een afbeelding van Christus en de gemeente 

Paulus citeert Genesis 2:24 i.v.m. het geheimenis van de gemeente: 

Efeziërs 5:31  (HSV) Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.  
 

Vgl.  

Efeziërs 5:25  (HSV) Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad 

heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 

26  opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,  27  

opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of 

iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 

 

5. Gods scheppingsorde beschermt 
 

Gods orde is veilig en gezond (mag tegenwoordig niet altijd hardop worden gezegd). 

Het leven volgens de scheppingsorde verlaagt de kans op HIV en Soa’s. 
 

Gods regels beschermen jou en de ander. 

Ze zijn niet bedoeld om je te beknotten - Zonder orde en regels geen vrijheid! 

 

Mensen hebben een anker of moreel kompas nodig. 

Wat bepaalt de richting in jouw leven? 
 

6. Wat er mis kan gaan 

Maar de schepping is beschadigd en zucht (Romeinen 8:22).  
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 Defect in de ontwikkeling van geslachtskenmerken 

Voorbeeld: door een defect gen maakt een foetus met een X en Y-chromosoom geen testosteron. 

Hierdoor ontwikkelen geen mannelijke kenmerken. 
 

(Het is niet jouw taak anderen te oordelen of te veroordelen!) 
 

 Echtscheiding 

De scheppingsorde toont hoe dingen oorspronkelijk zijn bedoeld. 

 

Echtscheiding was geen onderdeel van Gods plan 

In het huwelijk worden man en vrouw één. Daarbij is God getuige.  

(Vgl. Maleachi 2:14-15). 
 

Volgens Jezus voegt God een huwelijk samen: 

‘wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.’ (Mat. 19:6) 

–>  bij een Bijbels huwelijk zijn 3 partijen: God, man & vrouw. 
 

De wereld komt niet ten volle overeen met het oorspronkelijke model. 

Daarom worden later clausules en wetten toegevoegd. 

 

Een vrouw was pas oorspronkelijk pas vrij (om te hertrouwen) als de man was overleden (Rom. 7:2). 

Hier kwam later een regel bij: 

De get, scheidbrief of scheidingsakte  

 

Deze regel werd door Mozes toegevoegd (Deut. 24:1-3, Mat. 5:31, 19:3-7, Markus 10:4, vgl. Jesaja 

50:1, Jeremia 3:8). 

Jezus zegt: ‘vanwege de hardheid van uw hart’ (Mattheüs 19:8). 

Met een scheidingsakte is een vrouw vrij – en kan zij hertrouwen. 
 

Het Get-document is geschreven door een getrainde schrijver (Sofer). Het bevat 12 regels tekst, geschreven in 
het Aramees. De tekst staat voor de locatie, de namen van de man en de vrouw, en een korte uitspraak dat de 
vrouw nu vrij is om te hertrouwen. De man overhandigt de vrouw, in aanwezigheid van twee geautoriseerde 
getuigen.  

 

 Polygamie 

Hoewel dat nooit de bedoeling was – volgden hiervoor ook wetten. 
 

Een nakomeling van Kaïn die (net als de vader van Noach) Lamech heette, was de eerste man met 

twee vrouwen; Ada en Zilla (ִצלָּה) (Genesis 4:19). 

Abram nam een tweede vrouw op advies van zijn onvruchtbare vrouw Saraï, om een nakomeling te 

verwekken. Dit niet Gods bedoeling! 

Jakob werd door zijn schoonvader bedrogen en had twee zussen als vrouw (Lea & Rachel) en twee 

bijvrouwen (Bilha & Zilpa).  

David had meer dan 10 vrouwen (zie Bijlage). 

Salomo had 700 vrouwen-vorstinnen-en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken (1 

Koningen 11:3) 
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 Wetten in de Tora betreffende polygamie 

 

Voorschriften voor de koning 
 

Deuteronomium 17:16  (Bijbel) Maar hij (de koning) mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen 

en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen, omdat de HEERE 

tegen u gezegd heeft: U mag nooit meer langs deze weg terugkeren. 

17  Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor 

zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. 

 

Voorschrift voor de echtgenoot 

Exodus 21:10  Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar niet tekortdoen wat 

betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap. 
                           

 

De Bijbel is de tijd ver vooruit!  

Heidense vrouwen hadden geen rechten, zeker niet op seksueel gebied – terwijl God zegt dat de 

vrouw (ook een tweede vrouw) seksueel niet te kort mag komen. 
 

Paulus onderwijst:  

1Kor. 7:3 (NBV)  En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. 

4  Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man;  

en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. 

5  Weiger elkaar de gemeenschap niet [(WV95) wijs elkaar niet af. Grieks: beroof elkaar niet 

daarvan], of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. 

Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te 

verleiden. 

 

  De gesnedenen 
 

Jezus spreekt over mensen die door bepaalde afwijkingen niet kunnen huwen 

1.  Soms waren mensen gecastreerd (schatbewaarders van koningen en leiders,  

Zoals de Ethiopiër in Handelingen 8.) 
 

2. Soms zijn de geslachtsorganen niet goed ontwikkeld9. Rond de 8ste zwangerschapsweek zet het Y-

chromosoom bij jongens een proces in gang waardoor het mannelijk hormoon testosteron wordt 

gevormd. Testosteron zorgt voor de aanleg van mannelijke geslachtsorganen - de penis en de balzak.  

 

Mattheüs 19:11  (GNB) ‘Niet iedereen staat open voor wat ik nu ga zeggen,’ antwoordde Hij, ‘alleen 

zij aan wie het gegeven is begrijpen het)’. 

12  Er zijn mensen die niet kunnen trouwen, omdat ze nu eenmaal zo geboren zijn.  

Er zijn er die niet kunnen trouwen, omdat ze door mensen voor het huwelijk ongeschikt zijn gemaakt 

(meestal door castratie).  

Maar er zijn er ook die van het huwelijk afzien met het oog op het hemelse koninkrijk (een keuze). 

Laat wie dat kan, ervoor openstaan.’ 

 
9  Bij mensen met het androgeen ongevoeligheidssyndroom, waarbij sprake is van een mutatie waardoor de 
genen de boodschap van testosteron niet kunnen ontvangen, reageren lichaam en brein niet op 
testosteron. Dan kunnen ze genetisch wel man zijn, maar is het lichaam vrouwelijk. 
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 Er zijn twee soorten alleengaanden 

1) Mensen die nooit gehuwd zijn geweest 

2) Mensen die door een scheiding of overlijden alleen zijn. 

 

Paulus zegt tegen ongehuwden en de weduwen dat het goed voor hen is, als zij blijven zoals hij (1 Kor. 

7:8, 32-34).  Maar als je moeite hebt of je niet kunt beheersen trouw dan (vers 9). 
 

7. AFSLUITING 
 

Psalm 68:4  (68:5) Zing voor God [Elohim], zing psalmen voor Zijn Naam;  

baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam [JaH ];  

spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.  

5  (6) Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:  

 dát is God [Elohim] in Zijn heilige woning; 

6  (7) een God [Elohim] Die eenzamen in een huisgezin plaatst,  

Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land. 

 

Jesaja 56:3  (WV78)  De vreemdeling die zich bij Jahwe aansluit hoeft niet te zeggen: ‘Jahwe houdt 

mij zeker afgezonderd van zijn volk.’ Ook de castraat mag niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ 

 

God komt op voor allen die Hem toebehoren, mensen in een moeilijke positie 

Er is tijd voor herstel nodig, maar niet alles wordt in onze tijd hersteld 

 

God is echter bij je in je moeilijkheden en pijn en troost je verdriet. 

Je bent niet minderwaardig als je alleen bent, verweduwd of gescheiden.. 

Vader wil je leiden en gebruiken en je mag net al Jezus vruchtdragen.   

 

 

BIJLAGE 

Koning David had volgens de Bijbel veel vrouwen. 

 

Michal was Davids eerste vrouw, ze was de dochter van Saul (1Samuël 18:27) -  zij hield van David (1 

Samuël 18:20, 28). Michal kreeg geen kinderen (2 Samuël 6:23). 

In Hebron kwamen er 6 vrouwen bij (2 Samuël 3:2-5);  Abigaïl, moeder van Chileab, (en ook Delaja 

(Septuaginta {LXX 2Sa 3:3} en Daniël {1Kr 3:1}); Ahinoam, moeder van Amnon;  Maächa, moeder van 

Absalom; Haggith, moeder van Adonia; Abital, moeder van Sefatja; Egla, moeder van Jithream. 

In Jeruzalem nam David nog meer vrouwen; Bathseba (de vrouw van Uria) de moeder van Salomo (2 

Samuël 12:24), Maar  David nam nog meer vrouwen en bijvrouwen uit Jeruzalem (2Sam. 5:13). Dat 

betekent dat hij meer dan 10 vrouwen en daarnaast nog verschillende bijvrouwen heeft gehad.  

 

 

 

 

 

Zie https://petersteffens.nl voor meer onderwijs.  

https://petersteffens.nl/
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