
De Bijbelse positie van de vrouw 

1 Tim. 2:9/15 

(Herziene Staten Vertaling) 

 

9   Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien 

met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, 

niet met het vlechten van het haar of met goud 

of parels of kostbare kleren. 

10   maar met goede werken, wat bij vrouwen 

past die belijden godvrezend te zijn. 

11   Een vrouw moet zich laten onderwijzen in 

stilheid, in alle onderdanigheid. 

12   Want ik sta niet toe dat een vrouw 

onderwijs geeft,  en ook niet dat zij de man 

overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 

13   Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 

14   En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, 

toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 

15   Maar zij zal in de weg van het baren van 

kinderen zalig worden,  als zij blijft in geloof, 

liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. 

-------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Als je het huwelijk vergelijkt met het varen in 

een prachtig zeewaardig jacht, dan zal de 

vrouw een bekwame stuurman zijn, waarop de 

kapitein ten volle vertrouwd.  

Op haar vertrouwt het hart van haar 

echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken.  

Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen 

van haar leven. (Spreuken 31:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bijbelse positie van de vrouw 

1 Tim. 2:9/15 

(NBG Vertaling) 

 

9   Evenzo dat de vrouwen zich sieren met 

waardige klederdracht, zedig en ingetogen, 

niet met haarvlechten en goud of paarlen. 

10  Maar zó immers betaamt het vrouwen , die 

voor haar godsvrucht uitkomen, door goede 

werken. 

11   Een vrouw moet zich rustig, in alle 

onderdanigheid, laten onderrichten. 

12 Maar ik sta niet toe dat een vrouw 

onderricht geeft of gezag over de man heeft.  

Zij moet zich rustig houden.  

13 Want eerst is Adam geformeerd en daarna 

Eva.. 

14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, 

maar de vrouw is door de verleiding in 

overtreding gevallen.. 

15 Doch zij zal behouden worden, kinderen ter 

wereld brengende, indien zij blijft in geloof, 

liefde en heiliging, met ingetogenheid. 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Als je het huwelijk vergelijkt met het varen in 

een prachtig zeewaardig jacht, dan is de vrouw 

een bekwame stuurman, waarop de kapitein 

ten volle vertrouwd.  

Op haar vertrouwt het hart van haar man, het 

zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet 

hem goed en geen kwaad, al de dagen van 

haar leven. (Spreuken 31:11) 

 

 

 

 

 

 

 


