Teksten over de positie van de vrouw in het Nieuwe Testament (in het bijzonder in de Gemeente)
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1. Inleiding:
Omdat onder de gelovigen de positie van de vrouw in de Gemeente de afgelopen jaren vaak ter discussie staat, heb ik
besloten om de teksten die hier aanleiding toe geven, eens op een rijtje te zetten. Dit echter zonder een conclusie te trekken. Dit wordt aan de lezer zelf overgelaten. Dit document is bedoeld als studiemateriaal.
Naast teksten over de vrouw in het Nieuwe Testament zijn ook teksten geciteerd, waarin het in het Nederlands niet helemaal duidelijk is welke gave of taak de vrouw of de man hierin heeft. Het Grieks is daar dan wel duidelijk in.
Afkortingen: SN = Strongnummer /
OLB = geciteerd uit de Online Bible
Het algemene woord voor 'vrouw' is γυνη (gu’ne). Dit woord komt 200x voor
γυνη (gu’ne) <SN1135>, zn vr waarschijnlijk van de grondvorm van <SN1096>
OLB: 1) een vrouw van elke leeftijd, hetzij een maagd, een getrouwde vrouw of een weduwe
2) een echtgenote
2a) van een verloofde vrouw
2. De evangeliën
Opm: Het woord γυνη (gu’ne <SN1135>) komt in de evangeliën 108 x voor, waarvan 18x zinvol voor dit onderwerp.
Mattheüs 1
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef,
zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit
de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun
zonden.
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam
zijn vrouw bij zich;
Mattheüs 18
24 Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.
25 En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen
en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden.
Mattheüs 19 (zie ook Markus 10:6)
4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het
begin af mannelijk1) en vrouwelijk2) gemaakt heeft,
αρρην (‘arrhen) of αρσην (‘arsen) <SN730>, bn waarschijnlijk van <SN142>
OLB: 1) een man
2) θηλυς (‘thelus) <SN2338>, bn van hetzelfde als <SN2337>.
OLB: 1) vrouwelijk 2) een vrouw
Dit woord komt 5x voor nl. in Matth. 19:4, Markus 10:6, Rom. 1:26 en 27 en dan nog in Gal. 3:28
1)

5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die
twee zullen tot één vlees zijn,
6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet
scheiden.
Mattheüs 27 (zie ook Markus 15:40-41)
54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen
die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!
55 En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te
dienen.
56 Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen
van Zebedeüs.
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2. De evangeliën (vervolg 1)
Lukas 1
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U
bent gezegend onder de vrouwen1).
1)

Opm.: Hier staat niet: gezegend onder de mensen.

Lukas 1
41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,
42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je
schoot.
Opm.: Hier spreekt Elizabeth door de Heilige Geest.
Lukas 2
36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd.
37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden
God dag en nacht diende.
38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die
de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
Opm.: Anne spreekt namens God over de Heere Jezus als de verlosser van Israël.
Lukas 8
2 en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren,
3 en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem
dienden uit hun eigen bezittingen.
Lukas 10
38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha
was, ontving Hem in haar huis.
39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het
Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
Johannes 2
4 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.
Johannes 4
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.
8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een
Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.)
27 En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei
niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?
28 De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen:
29 Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn?
30 Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.
Zie verder op de volgende bladzijde
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2. De evangeliën (vervolg 2)
39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij
heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb.
40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar
twee dagen.
41 En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord,
42 en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en
weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.
In de meeste bovengenoemde teksten zien we de relatie tussen de Heere Jezus en een aantal vrouwen.
In Lukas 2 zien wij Anna, de profetes, die getuigt van de Heere Jezus dat Hij de Verlosser van Israël is.
3. De Handelingen:
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de Handelingen 19 x voor
Handelingen 1 en 2
13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en
Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van
Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder
van Jezus, en met Zijn broers.
15 En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen-er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen-en sprak:
16 Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monde van David van
tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen;
21 Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere
Jezus onder ons in- en uitging,
22 te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige
wordt van Zijn opstanding.
23 En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias.
24 En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt
25 om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar
zijn eigen plaats te gaan.
26 En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd.
1 En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen
15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.
16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen
en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen
dromen.
18 En ook op Mijn dienaren1) en op Mijn dienaressen1) zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.
Zie vers 20-21 op de volgende bladzijde
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3. De Handelingen (vervolg 1)
Handelingen 2 (vervolg)
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag
van de Heere komt.
21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.
1)

(vers 18) δουλος (‘doulos) <SN1401>, zn m van 1210
OLB: 1) een slaaf, lijfeigene
1a) een slaaf
1b) metaf., iemand die zich aan de wil van een ander overgeeft, hen van wie de dienst door Christus gebruikt wordt om Zijn zaak onder de mensen uit te breiden en voortgang te doen vinden 1c) toegewijd
aan een ander met veronachtzaming van eigen belangen
2) dienaar / bediende
δουλη (‘doule) <SN1399>, zn vr; vrouwelijk van 1401
OLB: 1) een slavin, dienstmaagd

Hier zien wij de 11 apostelen met de vrouwen en Maria en de broers van de Heere Jezus bijeen, volhardend in het gebed.
Daarna staat Petrus op te midden van ongeveer 120 discipelen. Hij spreekt de mannen aan en stelt dat het nodig is dat er
een apostel gekozen moet worden in de plaats van Judas. Dit wordt Matthias.
Op de Pinksterdag waren zij allen bijeen, blijkbaar Petrus met de 11 apostelen. Zij worden vervuld met de Heilige Geest.
Petrus spreekt dan de Joodse mannen toe.
Handelingen 5
1 En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom,
2 en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald
gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen.
7 En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten
wat er gebeurd was.
8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel.
9 Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken?
Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen.
14 er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen,
Wij zien hier een echtpaar die samen beslissen over de bestemming van de verkoop van een stuk land.
Zij komen afzonderlijk bij de apostelen en worden op grond van ieders persoonlijk getuigenis geoordeeld.
Handelingen 8
3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee
en leverde hen over in de gevangenis.
4 Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.
5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.
6 En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de
tekenen zagen die hij deed.
12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus
Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.
De verdrukking van die dagen kwam over zowel de mannen als de vrouwen. Zij die vluchten verkondigden het woord
overal waar zij kwamen. Hier wordt niet gesproken over wat ieder afzonderlijk deed, behalve Filippus.
Filippus predikte het evangelie met tekenen gepaard aan de mannen en vrouwen in Samaria en zij die geloofden werden
gedoopt, zowel mannen als vrouwen.
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3. De Handelingen (vervolg 2)
Handelingen 9
2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden
die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.
Zowel mannen als vrouwen werden opgepakt en naar Jeruzalem gebracht.
Handelingen 13
50 Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en
ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied.
De Joden stookten vrome vrouwen die in aanzien stonden en de voornaamste mensen van de stad op. De vrouwen hadden hier blijkbaar de nodige invloed.
Handelingen 16
1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheüs
was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader;
2 van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystre en Ikonium.
3 Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden
die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was.
11 Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis.
12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.
13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond;
en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.
14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God
diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken
werd.
15 En toen zij gedoopt was, en haar huis genoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik
trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.
Hier zien wij een gelovige Joodse vrouw, waarvan haar zoon Timotheüs een discipel is.
Over de vader wordt niet gezegd of deze gelovig is; alleen dat hij een Griek is.
Daarom wordt Timotheüs omwille van de Joden alsnog besneden.
Handelingen 17
1 En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de
Joden was.
2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek
vanuit de Schriften.
3 Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze
Jezus de Christus is, Die ik-zo zei hij -u verkondig.
4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende
Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen.
10 En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas ‘s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden.
11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote
bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.
12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.
32 Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij
zullen u hierover nog wel eens horen.
33 En zo is Paulus uit hun midden weggegaan.
Zie vers 34 op de volgende bladzijde
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3. De Handelingen (vervolg 3)
Handelingen 17 (vervolg)
34 Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet,
en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen.
Hier lezen wij 2x dat er een groot aantal vooraanstaande Griekse vrouwen tot geloof komt.
Speciaal wordt hier een vrouw genaamd Damaris genoemd.
Waarom is niet duidelijk, omdat deze naam alleen maar in deze tekst genoemd wordt.
Handelingen 18
1 En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe.
2 En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla1), zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten
gaan) en hij ging naar hen toe.
3 En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er; want zij waren tentenmakers van
beroep.
18 En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per
schip, in gezelschap van Priscilla1) en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreeën kaal geschoren
had. Hij had namelijk een gelofte gedaan.
24 En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man,
die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan.
25 Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij
nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes.
26 En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla1) hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.
1)

Romeinen 16
3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus.
4 Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen.
1 Korinthe 16
19 U groeten de gemeenten van Asia. In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis.
2 Timotheüs 4
19 Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesíforus.

Hier komen wij Aquila en zijn vrouw Priscilla tegen. Zij zijn Joods en blijkbaar gelovig, hoewel dit niet vermeld staat.
Paulus en zij zijn tentenmakers van beroep en zij blijven bij elkaar. Daarna gaat Paulus in gezelschap van Priscilla en
Aquila naar Efeze, waar Paulus afscheid van hen neemt.
Sommigen zeggen dat Priscilla, als vrouw, een zekere status kan ontlenen uit het feit dat in vers 18 eerst Priscilla genoemd worden en daarna Aquila. Dit lijkt mij erg ver gezocht. In vers 2 wordt eerst Aquila genoemd en ook in vers 26.
In Romeinen 16:3 en 2 Timotheüs 4:19 wordt Priscilla eerst genoemd, maar in 1 Korinthe 16:19 weer niet.
Handelingen 21
3 En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië en
kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen.
4 En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar zeven dagen. Zij zeiden tegen Paulus, door de
Geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan.
5 Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En
zij begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en
baden.
Zie vers 6 en 7 op de volgende bladzijde
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3. De Handelingen (vervolg 4)
Handelingen 21
6 En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij keerden terug, ieder naar
zijn huis.
7 Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroetten de
broeders en bleven één dag bij hen.
Hier wordt alleen gezegd dat zowel de mannen, de vrouwen en de kinderen, Paulus uitgeleide gingen doen.
Handelingen 21
8 En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij
gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem.
9 Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.
10 En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was.
11 En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee
gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze
manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren.
Filippus had 4 maagdelijke dochters, die profeteerden, maar toch er kwam speciaal een profeet uit Judea, een zekere
Agabus, die een profetie over Paulus uitsprak. Filippus maakte zoiets mee in Samaria. Hij predikte het evangelie en deed
tekenen en grote krachten. Maar voor het ontvangen van de Heilige Geest kwamen speciaal Petrus en Johannes uit Jeruzalem om voor de bekeerlingen te bidden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand
gekomen. Zij waren alleen nog maar gedoopt in de Naam van de Heere Jezus (Handelingen 8:14-16
Handelingen 22
4 Ik heb deze Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in
de gevangenissen,
Paulus vervolgde zowel de mannen als de vrouwen.
Handelingen 24
23 En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen.
24 En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en
hoorde hem over het geloof in Christus.
25 En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer
bevreesd en antwoordde: Nu kunt u gaan; wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen.
Hier wordt de vrouw van Felix genoemd, maar hier wordt specifiek vermeld dat zij een Jodin was. Zij had dus kennis van
de Joodse godsdienst. Maar Felix laat Paulus komen en luisstert naar hem en stuurt hem weer weg.
4. De brief van Paulus aan de Gemeente te Rome
Romeinen 1
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen1) hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
1)

θηλυς (‘thelus) <SN2338>, bn van hetzelfde als <SN2337>; komt 5x voor.
OLB: 1) vrouwelijk
2) een vrouw

Dit woord komt 5x voor nl. in Matth. 19:4, Markus 10:6, Rom. 1:26 en 27 en dan nog in Gal. 3:28
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4. De brief van Paulus aan de Gemeente te Rome (vervolg 1)
Romeinen 7
1 Of, broeders, weet u niet-ik spreek immers tot mensen die de wet kennen-dat de wet over de mens heerst
zolang hij leeft?
2 Want de gehuwde1) vrouw (SVV: een vrouw, die onder den man staat) is door de wet gebonden aan de man
zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond.
3 Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij
de vrouw van een andere man wordt.
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de brief aan de gemeente te Rome 1 x voor
1)

υπανδρος (hup’andros) <SN5220>, bn van 5259 en 435
OLB: 1) onder, d.w.z. onderworpen aan een man: getrouwd

In deze verzen beschrijft Paulus de relatie van de vrouw tot haar man op grond van de wet.
Sterft de man, dan is de vrouw vrij van de wet en kan zij de vrouw van een andere man worden.
Paulus gebruikt dit in de verzen 4 t/m 6 in verband met de relatie van de gelovige met Christus.
Door de dood van Christus zijn wij vrij geworden van de wet (van de zonde), en is het geoorloofd om degene toe te behoren, die uit de dood is opgestaan, met het doel: vrucht dragen voor God.
Romeinen 12
3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken,
maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,
5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:
7 hetzij profetie1), naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon2), in het dienen2); hetzij wie onderwijst3), in
het onderwijzen;
8 hetzij wie bemoedigt4), in het bemoedigen; wie uitdeelt5), in oprechtheid; wie leiding geeft6), met inzet; wie
zich over anderen ontfermt7), met blijmoedigheid.
1)

2)

προφητεια (prophe’teia) <SN4394>, zn vr van 4396 ("profetie")
OLB: 1) profetie
1a) een rede die voortkomt uit goddelijke inspiratie en het voornemen van God verklaart, hetzij door de
bozen te berispen en te vermanen, hetzij door de bedroefden te troosten of verborgen dingen te
openbaren; ook wel het vooraf bekend maken van toekomstige gebeurtenissen
1b) in het N.T. gebruikt voor de uitspraken van de profeten uit het O.T.
1b1) van de voorspelling van gebeurtenissen met betrekking tot het koninkrijk van Christus en de
spoedige komst daarvan, samen met de vertroostingen en vermaning die daarop van toepassing zijn, de geest van de profetie, de goddelijke gedachten, waar het profetisch vermogen
aan te danken is
1b2) van de begiftiging en het spreken van christelijke leraars die profeten genoemd worden
1b3) de gaven en uitingen van deze profeten, vooral van hun werk, het onderwijs van het evangelie, waardoor het koninkrijk van Christus tot stand zal komen
Profetie: Teksten, waar specifiek de vrouw genoemd wordt zijn (Προφητεια <SN4394>)
Hand 2:17
uw zonen en dochters zullen profeteren.
Hand. 21:9
de 4 dochters (maagden) van Filippus profeteerden.
1 Kor. 11:5
elke vrouw, die bidt of profeteert.
Opm.: Profeteren wordt niet per definitie in de samenkomst gedaan.
διακονια (diako’nia) <SN1248>, zn vr van <SN1249>
OLB: 1) dienstverlening, in het bijzonder van hen die de bevelen van een ander uitvoeren
2) van hen die in opdracht van God het geloof onder de mensen verkondigen en bevorderen

Zie verder op de volgende bladzijde
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4. De brief van Paulus aan de Gemeente te Rome (vervolg 2)
Romeinen 12 (vervolg 1)
2a) van het ambt van Mozes
2b) van het ambt van de apostelen en hun bestuur
2c) van het ambt van profeten, evangelisten, oudsten, enz.
3) de dienstverlening van hen die de ambten van christelijk liefde vervulen, in het bijzonder hen die in de
nood helpen door geld te verzamelen of gaven uit de delen
4) het ambt van diaken in de gemeente
5) de dienstverlening van hen die voedsel klaar maken en aanbieden
Dienen: Teksten, waar specifiek de vrouw genoemd wordt zijn:
(διακονεω <SN1247>, διακονια <SN1248>, διακονος <SN1249>):
Matth. 27:55 vele vrouwen dienden Jezus. (Hetzelfde staat in Markus 15:41)
Markus 1:31 De schoonmoeder van Petrus diende hen. (Hetzelfde staat in Lukas 4:39)
Lukas 8:2-3
Vrouwen, die Jezus dienden.
Lukas 10:40 Martha was druk met bedienen.
Rom. 16:1
Fébe is een dienares
3) Onderwijzen:
Teksten, waar specifiek de vrouw genoemd wordt zijn:
διδασκω <SN1321> en καλοδιδασκαλος <SN2567> (samenstelling van <καλος SN2570 en
SN1320 διδασκαλος>).
1 Tim. 2:12 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.
Titus 2:3-5 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen
past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen
van het goede1), opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun
man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis,
te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.
1) leraressen van het goede = καλοδιδασκαλος = onderwijzende wat goed is.
Openb. 2:20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf
zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en
afgodenoffers eten.
4) Bemoedigen:
Dit woord is παρακαλεω en komt ook in vers 1 voor, waar het vertaald is met bidden.
Geen teksten, waar specifiek de vrouw genoemd wordt.
Παρακαλεω <SN3870> bij zich roepen, vermanen, aansporen, troosten, bemoedigen e.d.
5) Uitdelen:
Geen teksten, waar specifiek de vrouw genoemd word.
Μεταδιδωμι - meta’didomi <SN3330> meegeven, meedelen. Dit woord komt 5x voor nl. in
Lukas 3:11 (wie 2 stel onderklederen heeft, moet meedelen met hem die er geen heeft)
Rom 1:11 (Paulus wil meedelen aan de Romeinen)
Rom 12:8; (dit vers)
1 Thess. 2:8 (Paulus wil meedelen aan de Thessalonicensen).
Efeze 4:28 (iets delen met wie gebrek heeft)
6) προιστημι (pro’istemi) <SN4291>; ww; (8); van 4253 en 2476.
OLB: 1) vooraan plaatsen
1a) stellen over
1b) leiden, besturen
1c) beschermer of voogd zijn
1c1) hulp geven
1d) zorgen voor, aandacht schenken aan
1d1) zeggen eerzame bezigheden te hebben
Dit woord komt 8x voor. De 1e keer hier in Rom. 12:8
Zie verder op de volgende bladzijde
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4. De brief van Paulus aan de Gemeente te Rome (vervolg 3)
Romeinen 12 (vervolg 2)

7)

Leiding geven: Geen teksten, waar specifiek de vrouw genoemd wordt.
De 8 teksten zijn: Rom. 12:8; 1 Thess. 5:12; 1 Tim. 3:4, 5 en 12; 1 Tim. 5:17; Titus 3:8 en 14.
ελεεω (ele’eo) <SN1653>; ww; (31); van <SN1656>
OLB: 1) medelijden hebben met iemand
2) iemand helpen die bedroefd is of hulp zoekt
3) de bedroefden helpen, hulp geven aan de ongelukkigen
4) barmhartigheid ondervinden
Dit woord komt 28x voor.
Ontfermen: Geen teksten, waar specifiek de vrouw genoemd wordt.

In deze verzen gaat het niet zozeer over de vrouw, maar om enkele bedieningen die ook aan de vrouw gegeven zijn, zoals het profeteren, het bidden, het dienen, het leren.
Romeinen 16
1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares1) is van de gemeente die in Kenchreeën is,
2 opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak
waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf.
3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus.
4 Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten
van de heidenen.
5 Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus
van Achaje.
6 Groet Maria, die zich veel moeite voor ons heeft getroost.
12 Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heere. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heere.
15 Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en alle heiligen die bij hen zijn.
1)

(vers 1) διακονος (di’akonos) <SN1249>, zn m/vr; waarschijnlijk van een verouderd woord 'diako' (boodschappen
doen), vgl. <SN1377> διωκω (di’oko), ww
OLB: 1) iemand die de bevelen van een ander uitvoert, een knecht, een dienaar, een bediende
1a) de dienaar van een koning
1b) een diaken, iemand die op grond van het ambt, hem verleend door de gemeente, voor de armen
zorgt en de taak heeft het geld dat voor hun gebruik ingezameld is, uit te delen
1c) een kelner, die voedsel en drank opdient.
Synomiemen:
<SN1249> (διακονος - di’akonos, zn m/vr) is de bediende in zijn werkzaamheden; niet in zijn betrekking,
hetzij slaafs, zoals die van 1401, hetzij meer vrijwillig, zoals in het geval van 2324, tot iemand.
<SN1401> (δουλος - ‘doulos, zn m) duidt, in tegenstelling tot 1249, op een slaaf die permanent eigendom
is van een ander. Zie Handelingen 2:18
<SN2324> (θεραπων the’rapon, zn m) is iemand die uit vrije wil diensten verricht, als vrij man dan wel als
slaaf; het is een edeler en teerder woord dan 1401. (komt 1x voor nl. in Hebr. 3:5 over Mozes)
<SN5257> (υπερετης - hupe’retes, zn m) doet aan ondergeschiktheid denken.

De genoemde zuster was een dienares. Een dienares stond onder het gezag van een hoger geplaatste in de rangorde.
Zie ook Hand. 6 waar 7 broeders werden verkozen die een goed getuigenis hadden en vol waren van de Heilige Geest en
wijsheid. Deze broeders zouden voor de dagelijkse zorg voor de weduwen zorgen. Eén van hen was Stéfanus. Hij deed
wonderen en tekenen onder het volk. De apostelen bleven bezig met het Woord van God.
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in eerste de brief aan de gemeente te Korinthe 30x voor.
1 korinthe 5
1 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder
de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft.
Het gaat in dit gedeelte om de relatie tussen man en vrouw. Hij blijkt dat er hoererij voorkomt bij de Korinthiërs, en zelf in
een vorm, waar zelfs onder de heidenen geen sprake van is.
1 korinthe 7
1 Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt1): het is goed voor een mens om geen vrouw aan
te raken2).
1)
2)

'geschreven hebt' staat in de aantonende wijs
'aan te raken' staat in de onbepaalde wijs

2 Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben1) en iedere vrouw haar
eigen man.
1)

'laat hebben' staat in de gebiedende wijs.

3 Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen1) en evenzo ook de vrouw aan haar
man.
1)

'laat betonen' staat in de gebiedende wijs.

4 De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man
niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
5 Onttrek1) u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden2) voor een bepaalde tijd, om u te wijden3) aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken4) omdat u zich
niet kunt onthouden.
1)
2)

3)
4)

'onttrekken' staat in de gebiedende wijs.
'goedvinden':
συμφωνος (‘sumphonos); bn; Dit woord komt alleen hier voor.
OLB: 1) overeenstemmend, harmonisch, zaak waarover overeenstemming is bereikt, afspraak.
'wijden' staat in de aanvoegende wijs.
'verzoeken' staat in de aanvoegende wijs.

6 Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel.
7 Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van
God, de één op deze wijze, de ander op die wijze.
8 Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.
9 Maar als zij zich niet kunnen beheersen1), laten zij dan trouwen2), want het is beter te trouwen3) dan van
begeerte te branden3).
1)
2)
3)

'kunnen beheersen' staat in de aantonende wijs
'laten zij trouwen' staat in de gebiedende wijs.
'trouwen' en 'branden' staan in de onbepaalde wijs

10 Maar de gehuwden beveel1) ik - niet ik, maar de Heere - dat een vrouw niet zal scheiden2) van haar man,
1)
2)

'bevelen' staat in de aantonende wijs
'scheiden' staat in de onbepaalde wijs

Zie vers 13 tot 40 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 1)
1 korinthe 7 (vervolg)
11 -en als zij toch gaat scheiden1), moet zij ongehuwd blijven2) of zich met haar man verzoenen2) - en dat een
man zijn vrouw niet zal verlaten3).
1)
2)
3)

'scheiden staat in de aantonende wijs
'blijven' en 'verzoenen' staan in de gebiedende wijs.
'verlaten' staat in de onbepaalde wijs

12 Maar tegen de anderen zeg1) ík, niet de Heere: Als een broeder een ongelovige vrouw heeft1) en zij ermee
instemt1) bij hem te wonen2), moet hij haar niet verlaten3).
1)
2)
3)

'zeggen' / 'hebben' / 'instemmen' staan in de aantonende wijs
'te wonen' staat in de onbepaalde wijs
'verlaten' staat in de gebiedende wijs.

13 En als een vrouw een ongelovige man heeft1) en deze stemt1) ermee in bij haar te wonen2), moet zij hem niet
verlaten3).
1)
2)
3)

'hebben' / 'instemmen' staan in de aantonende wijs
'te wonen' staat in de onbepaalde wijs
'verlaten' staat in de gebiedende wijs.

14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man.
Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
15 Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet
gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen.
16 Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden?
27 Bent u aan een vrouw verbonden1), zoek geen losmaking1). Bent u vrij1) van een vrouw, zoek2) dan geen
vrouw.
1)
2)

'verbonden' / 'losmaken' / 'vrij' staan in de aantonende wijs
'zoeken' staat in de gebiedende wijs.

28 Maar ook als u trouwt1), zondigt2) u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt1), zondigt2) zij niet.
Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben2) in het vlees en dat wil ik u besparen2).
1)
2)

'trouwen' staat in de aanvoegende wijs.
'zondigen' / 'hebben' / 'besparen' staan in de aantonende wijs

29 Maar dit zeg1) ik, broeders, dat de tijd beperkt is2). Laten3) zij die vrouwen hebben voortaan zijn3) alsof ze
die niet hebben,
1)
2)
3)

'zeggen' / 'laten zijn' staan in de aantonende wijs
'beperkt zijn' staat in de voltooid verleden tijd en is een deelwoord
'laten voortaan zijn' staat in de aanvoegende wijs. Het woord 'voortaan' staat niet in de grondtekst.

33 Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.
34 Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg
voor de dingen van de Heere om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is,
draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen.
39 Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om
te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere.
40 Maar zij is gelukkiger, als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik de Geest van God heb.
Het gaat in dit hele gedeelte om de relatie tussen man en vrouw.
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 2)
1 korinthe 9
1 Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien? Bent u niet mijn
werk in de Heere?
2 Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u, want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Heere.
3 Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen.
4 Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken?
5 Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen, en de
broers van de Heere, en Kefas?
6 Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken?
7 Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht?
Of wie weidt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde?
8 Spreek ik dit naar de mens? Of zegt ook de wet niet hetzelfde?
Paulus spreekt hier over een recht van 'niet te werken.'En in dit kader vraagt hij aan de Korinthiërs of hij en Barnebas als
enigen onder de apostelen niet het recht hebben om de zuster als vrouw mee te nemen.
Het tekstgedeelte suggereert dat het hier gaat om de verzorging van Paulus en Barnabas door de vrouwen die meegingen, zoals dit ook het geval was bij de andere apostelen en de broers van de Heere Jezus en Kefas (Petrus).
1 korinthe 11
1 Wees1) navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.
1)

'wees' staat in de gebiedende wijs.

2 En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan
u heb overgeleverd. 1)
1)

Alle werkwoorden staan in de aantonende wijs

3 Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God
het hoofd van Christus.
1)

Alle werkwoorden staan in de aantonende wijs, behalve 'weten'. 'Weten' staat in de onbepaalde wijs.

4 Iedere man die bidt2) of profeteert1) en iets op zijn hoofd heeft, onteert3) zijn hoofd.
προφητευω (prophe’teuo) <SN4395>, ww; van <SN4396>
OLB: 1) profeteren, profeet zijn, door goddelijke inspiratie spreken, voorspellen
1a) profeteren
1b) met het idee toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, vooral met betrekking tot het koninkrijk van
God
1c) bekendmaken, verklaren, iets dat alleen door goddelijke openbaring geweten kan worden
1d) onder een plotselinge aandrang losbreken in verheven redevoering of lofprijzing van de goddelijke
voornemens
1d1) onder soortgelijke aandrang, leren, weerleggen, berispen, vermanen, anderen troosten
1e) als profeet optreden, het profetisch ambt vervullen
2) προσευχομαι (pros’euchomai) <SN4336>, ww van <SN4314> en <SN2172>
OLB: 1) bidden tot, aanbidden
Dit woord komt 82 x voor o.a. in Mattheüs 5:44 "Bid voor hen die u beledigen" (grof behandelen, bedreigen e.d.)
Van dit woord is afgeleid het woord προσευχη (proseu’che) <SN4335>, zn vr
OLB: 1) gebed tot God gericht
2) een plaats die apart gezet of geschikt is om te bidden
2a) een synagoge
1)

Zie vers 4 verder op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 3)
1 korinthe 11 (vervolg 1)
Vers 4 (bidden) vervolg:
2b) een plaats in de open lucht, buiten de steden, waar de Joden gewoon waren te bidden, als zij in
die plaats geen synagoge hadden
2b1) dergelijke plaatsen lagen op de oever van een rivier of de zeekust, waar water aanwezig
was om de handen voor het gebed te wassen
Andere Griekse woorden voor bidden:
De Synoniemen <SN1162>, <SN1783> en <SN4335>
<SN1162> δεησις (‘de-esis), zn vr van <SN1189>
Dit woord is smekend
OLB: 1) behoefte, nood, ontbering, armoede
2) een verzoek, smeekbede tot God of tot een mens
Dit woord komt 17 x voor o.a. in
Lukas 1:13 "Vrees niet, Zacharias! Want uw gebed is verhoord,"
<SN1783> εντευξις (‘enteuxis), zn vr van <SN1793>
Dit woord drukt een toegang vol vertrouwen tot God uit, <SN1162> stelt de uiting van persoonlijke behoefte op de voorgrond, <SN4335> het element van vroomheid, <SN1783> dat van kinderlijk vertrouwen, door het gebed voor te stellen als het spreken van het hart met God.
OLB: 1) iemand treffen, ontmoeten
1a) een onderhoud
1a1) ontmoeting
1a2) bezoek
1a3) gesprek, conversatie
1b) dat waarvoor een onderhoud plaatsvindt
1b1) conferentie, samenspreking
1b2) verzoek, smeekbede
Dit woord komt 2 x voor nl. in 1 Tim. 2:1 en
1 Tim. 4:5 "Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed."
<SN4335> προσευχη (proseu’che), zn vr
Dit woord is een woord van heilige aard, en beperkt tot een gebed tot God, terwijl <SN1162> ook gebruikt kan worden van een verzoek tot een mens gericht.
OLB: 1) gebed tot God gericht
2) een plaats die apart gezet of geschikt is om te bidden
2a) een synagoge
2b) een plaats in de open lucht, buiten de steden, waar de Joden gewoon waren te bidden, als zij in die
plaats geen synagoge hadden
2b1) dergelijke plaatsen lagen op de oever van een rivier of de zeekust, waar water aanwezig was
om de handen voor het gebed te wassen
Dit woord komt 37x voor o.a. in:
Matth. 17:21 "dit soort (SVV: geslacht) gaat niet uit dan door bidden en vasten.
De Synoniemen <SN154> en <SN1189> en <SN2065>
<SN154> αιτεω (ai’teo); ww; (71); afleiding onzeker; Lit: iets voor zichzelf verlangen;
Dit woord duidt op een verzoek van de wil
Aanvulling: Gebruikt voor gebeden van mensen naar God, maar nooit voor het bidden van Jezus.
OLB: 1) een wens uiten, iets willen ontvangen 2) vragen, bedelen, verlangen, vorderen
Dit woord komt 68x voor o.a. in Mattheüs 7:7 "bid en u zal gegeven worden"
Zie vervolg vers 4 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 4)
1 korinthe 11 (vervolg 2)
Vers 4 (bidden) vervolg 2:
<SN1189> δεομαι (‘deomai), ww medium van <SN1210>
Dit woord spreekt van het vragen van wat nodig is
OLB: 1) nodig hebben, missen
2) verlangen
3) verzoeken
3a) het gevraagde
3b) bidden, smeken
Dit woord komt 22x voor o.a. in
Mattheüs 9:38 "Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt."
<SN2065> ερωταω (ero’tao), ww blijkbaar van <SN2046> vgl. <SN2045>
Dit woord duidt op de vorm van het verzoek
OLB: 1) betwijfelen
2) vragen
2a) verzoeken, smeken
Dit woord komt 57x voor o.a. in
Mattheüs 15:23 "En zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: stuur haar weg…"
Εντυγχανω (entug’chano) <SN1793>, ww van <SN1722> en <SN5177>
OLB: 1) toevallig iemand treffen, toevallig iets vinden
2) iemand ontmoeten, specifiek voor een gesprek, raadpleging of smeekbede
3) bidden, smeken
4) voorbede doen voor iemand
Dit woord komt 5x voor nl. in
Hand. 25:24 "om wie heel de Joodse menigte mij heeft aangesproken,"
Rom. 8:27
" omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit."
Rom. 8:34
" Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit."
Rom. 11:2
"… in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël"
Hebr. 7:25
" Hij altijd leeft om voor hen te pleiten."
ευχομαι (‘euchomai) <SN2172>, ww medium van een primair werkwoord
OLB: 1) tot God bidden
2) wensen, smeken, bidden om
Dit woord komt 7x voor nl. in: Hand. 26:29 (wensen); Hand. 27:29 (wensen); Rom. 9:3 (wensen); 2 Kor. 13:7
(wensen); Jak. 5:16 (bidden) en 3 Joh. 1:2 (wensen)
Jak. 5:16

Belijd elkaar de overtredingen en bid <SN2172> voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een
krachtig gebed <SN1162> van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

παρακαλεω (paraka’leo) <SN3870>, ww van <SN3844> en <SN2564>
OLB: 1) bij zich roepen, ontbieden
2) toespreken, zich richten tot, wat gedaan kan worden bij wijze van aansporing, smeekbede, troost, onderricht, enz.
2a) vermanen, aansporen
2b) bidden, smeken, verzoeken
2b1) door smeekbede proberen te kalmeren
2c) troosten, bemoedigen en versterken door vertroosting
2c1) troost ontvangen, getroost worden

Zie vervolg van vers 4-7 op de volgende bladzijde

Teksten over de gaven of taken (of juist niet) van de vrouw in het NT (in het bijzonder in de Gemeente)16
5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 5)
1 korinthe 11 (vervolg 3)
Vers 4 (bidden) vervolg 3:
2d) bemoedigen, sterken
2e) aansporen en troosten en bemoedigen
2f) leren, onderwijzen
Dit woord komt 104x voor o.a. in
Mattheüs 2:17 "… en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn."
Mattheüs 26:53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?

3)

προσκυνεω (prosku’neo) <SN4352>, ww van <SN4314> en een waarschijnlijke afleiding van <SN2965>
(met de betekenis kussen, zoals een hond de hand van zijn meester likt)
OLB: 1) iemand de hand kussen, ten teken van eerbied
2) onder de oosterlingen, vooral de Perzen, op de knieën vallen en met het voorhoofd de grond raken als
uitdrukking van grote eerbied
3) in het N.T. door knielen of zich op de grond werpen hulde brengen, hetzij om eerbied te tonen of om iets
af te smeken
3a) gebruikt van hulde die aan mensen gebracht wordt en aan wezens van hogere rangorde
3a1) aan de Joodse hogepriesters
3a2) aan God
3a3) aan Christus
3a4) aan hemelse wezens
3a5) aan demonen
Aanvulling: In de Voorhoeve- en Telosvertaling altijd specifiek vertaald met huldigen; SSV: aanbidden,
NBG51: neervallen (waarop bezwaren aan te merken zijn); VSV: neerknielen (dichter bij het
gebruik en ter voorkoming van verwarring met andere woorden, die vertaald kunen worden met
aanbidden of neervallen.
'onteren', en ook 'onteren' en 'is' in vers 5, staan in de aantonende wijs.

5 Iedere vrouw echter die bidt1) of profeteert2) met onbedekt hoofd, onteert3) haar eigen hoofd, want het is4)
precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.
1)
2)

3)
4)

Zie bij vers 4.
Zie bij vers 4
Zie ook Handelingen 21:8-9 (Filippus had 4 dochters, maagden, die profeteerden, maar er kwam speciaal een profeet uit Judéa, een zekere Agabus, die een profetie uitsprak over Paulus. Agabus had ook al geprofeteerd over een
hongersnood, die over de wereld komen zou (Handelingen 11:28).
En zie ook Handelingen 2:17 "uw zonen en uw dochters zullen profeteren"
'onteren', en ook 'onteren' en 'is' in vers 5, staan in de aantonende wijs.
'is' staat in de aantonende wijs.

6 Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft1), laat zij zich dan ook maar kaalknippen2). Als het echter
voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt3) of kaalgeschoren te zijn3), laat zij dan het hoofd bedekken2).
1)
2)
3)

'bedekt heeft' en 'is' staan in de aantonende wijs.
'kaalknippen' en 'laten bedekken' staan in de gebiedende wijs.
'kaalgeknipt of kaalgeschoren zijn' staat in de onbepaalde wijs.

7 Een man moet1) het hoofd namelijk niet bedekken2), omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De
vrouw is1) echter de heerlijkheid van de man.
1)

'moet' en 'is' staat in de aantonende wijs.
Moeten: οφειλω (o’pheilo) <SN3784>, ww

Zie vers 7-16 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 6)
1 korinthe 11 (vervolg 4)
Vers 7 vervolg:
OLB: 1) schuldig zijn
1a) geld schuldig zijn, schuld hebben
1a1) dat wat verschuldigd is, de schuld
Opm.: Een ander woord voor 'moeten' is δει (dei). Dit woord betekent: Het is nodig dat, noodzakelijk, het is juist e.d
2) 'bedekken' staat in de onbepaalde wijs.
8 De man immers is1) niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.
'is' staat in de aantonende wijs
Opm.: De man is eerst, daarna de vrouw. De vrouw is er omwille van de man. De vrouw is een (onder)deel van de
man. In de Bijbel is de 1e de hoogste, hoewel van dit principe nogal eens wordt afgeweken nl. dat de 2e de 1e wordt.
De man is dus eerst en staat daarmee boven de vrouw. De man is echter zonder de vrouw niet compleet. Samen vormen zij de mens. Dit principe wordt uitgedrukt in het huwelijk, maar op zich het is een algemeen principe nl.
DE MAN en DE VROUW = DE MENS: 1 werd 2 en 2 werd weer 1 (Gen. 222-24 en Efeze 4:31: Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.)
1)

9 Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man.
10 Daarom moet1) de vrouw een teken van gezag2) op het hoofd hebben, omwille van de engelen.
1)

2)

οφειλω (o’pheilo) <SN3784>, ww
OLB: 1) schuldig zijn
1a) geld schuldig zijn, schuld hebben
1a1) dat wat verschuldigd is, de schuld
Opm.: Een ander woord voor 'moeten' is δει (dei) <SN1163>.
Dit woord betekent: Het is nodig, er is behoefte aan, het past, is juist e.d. Een voorbeeld uit Mattheüs:
Matth. 16:21 dat Hij (Jezus) naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden …..
εξουσια (exou’sia) <SN1849>, zn. vr. Dit woord betekent 'gezag' of 'macht'.
Opm.: Het gaat hier niet om de gehuwde vrouw maar om de vrouw in het algemeen (vers 5: Iedere vrouw).
Paulus spreekt hier over de vrouw die onder het gezag van de man is geplaats. Hij refereert in vers 9 aan
Genesis 2:18-24 waar God de vrouw geschapen heeft om de man.

11 Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere.
Opm: Zie aantekening bij vers 8
12 Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit
God.
13 Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?
14 Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is?
15 Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking1) aan
haar gegeven is.
1)

περιβολαιον (peribo’laion) <SN4018>, zn o van een vermeende afleiding van <SN4016>
OLB: 1) een bedekking rondom iets
1a) een mantel
1b) een sluier

16 Maar als iemand op twist1) uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van
God evenmin.
1)

φιλονεικος (phi’loneikos) <SN5380>, bn van <SN5384> en neikos (twist), waarschijnlijk verwant aan <SN3534>
OLB: 1) strijdzuchtig, betweterig
1a) in gunstige zin, ijverig

Zie vers 17-34 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 7)
1 korinthe 11 (vervolg 5)
17 Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van
wordt.
18 Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof
ik dat.
19 Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden
openbaar komen.
20 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal1) van de Heere.
1)

Avondmaal = δειπνον (‘deipnon) <SN1173>, zn o van hetzelfde als <SN1160>
OLB: 1) maaltijd, vooral een formeel gastmaal in de avond
1a) gebruikt voor het feest van de Messias, dat de redding in het koninkrijk symboliseert
2) voedsel in de avond gebruikt

21 Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl
de ander dronken is.
22 Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u
hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.
23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin
Hij werd verraden, brood nam,
24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt.
Doe dat tot Mijn gedachtenis.
25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij
komt.
27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het
lichaam en bloed van de Heere.
28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.
29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam
van de Heere niet onderscheidt.
30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.
31 Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.
32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
33 Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar.
34 Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de
overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.
Vers 1: Wij zouden Paulus navolgen, zoals Paulus Christus navolgt. Hij zegt niet: Volg Christus na, die ik ook navolg.
Vers 2: Paulus heeft overleveringen doorgegeven, en hij geeft de broeders een pluimpje, omdat zij hieraan vasthouden.
Vers 3 (t/m 16) spreekt Paulus over hiërarchische verhoudingen n.l. God - Christus - man - vrouw.
Als een man profeteert of tot God bidt, dan moet hij dit met ongedekt hoofd doen, omdat hij de heerlijkheid van
Christus is. Als een vrouw profeteert of tot God bidt, dan moet zij dit met gedekt hoofd doen, omdat zij de heerlijkheid van de man is. Hier staat niet vermeld waar dit bidden of profeteren plaatsvindt. Dit kan in principe op alle plaatsen zijn. Paulus zegt alleen dat de man niet en de vrouw wel met gedekt hoofd moet bidden of profeteren. Zie ook de aantekeningen bij 1 Korinthe 14:34, waar gesproken wordt over het zwijgen in de samenkomst.
Vers 17 (t/m 34) spreekt hij tot de broeders over het samenkomen, en dit niet in positieve zin.
Vers 18 Spreekt over het samenkomen in de gemeente.
Over de vrouwen wordt hier niet specifiek gesproken.
In vers 28 wordt gesproken over de mens (ανθρωπος = mens, hetzij man of vrouw)
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 8)
1 korinthe 12
1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.
Opm.: Uit het woord 'broeders' en de mannelijke woorden 'niemand, ieder, de één, een ander' blijkt dat dit gedeelte
aan de broeders geschreven is.
2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren.
3 Daarom maak ik u bekend dat niemand1) die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte.
Ook kan niemand1) zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.
1)

4
5
6
7

niemand = ουδεις (oudeis) <SN3762> 1e naamval, mannelijk, enkelvoud.
De vrouwelijke vorm is ουδεμια (oudemia).
OLB: 1) niemand, niets

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.
Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
Aan ieder1) echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
1)

aan ieder = εκαστῳ (‘hekastoi) (van εκαστος) <SN1538> 3e naamval, mannelijk, enkelvoud.
De vrouwelijke vorm is εκαστη (ekastè)
OLB: 1) elke, ieder.

8 Want aan de één1) wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander2) een woord van
kennis, door dezelfde Geest;
1)

2)

de één = ος (hos) <SN3739>
3e naamval, mannelijk, enkelvoud. De vrouwelijke vorm is η (hè)
OLB: 1) elke, ieder.
de ander = αλλῳ (‘alloi) (van αλλος) <SN3739>
3e naamval, mannelijk, enkelvoud. De vrouwelijke vorm is αλλη (allè)
OLB: 1) een ander, ander, anders
2) αλλος-αλλος de ene-de andere
3) αλλοι αλοι τι de ene dit, de andere dat

9 en aan een ander1) geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;
1)

een ander = ετερῳ (‘heteroi) (van ετερος - heteros): 3e naamval, mannelijk, enkelvoud.
De vrouwelijke vorm is ετερα (hetera)
OLB: 1) de ander, een ander, anders
1a) in aantal
1a1) in aantal tegengesteld aan een vorige persoon of ding
1a2) de één van twee
1b) in hoedanigheid
1b1) anders: d.w.z. niet van dezelfde aard, vorm, soort, verschillend

10 en aan een ander1) werkingen van krachten, en aan een ander1) profetie, en aan een ander1) het onderscheiden van geesten, en aan een ander1) allerlei talen, en aan een ander1) uitleg van talen.
1)

een ander = αλλῳ (‘alloi) (van αλλος) <SN3739>
3e naamval, mannelijk, enkelvoud. De vrouwelijke vorm is αλλη (allè)
OLB: 1) een ander, ander, anders
2) αλλος-αλλος de ene-de andere
3) αλλοι αλοι τι de ene dit, de andere dat

Zie verder op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 9)
1 korinthe 12 (vervolg 1)
11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder1) afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
1)

aan ieder = εκαστῳ (‘hekastoi) (van εκαστος) <SN1538>
3e naamval, mannelijk, enkelvoud. De vrouwelijke vorm is εκαστη (ekastè)
OLB: 1) elke, ieder.

28 God nu heeft sommigen1) in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten
derde leraars, vervolgens krachten2), daarna genadegaven van genezingen3), vormen van hulpverlening4),
bestuurlijke gaven5), allerlei6) talen7).
29 Zijn8) zij soms allen apostelen? Zijn8) zij soms allen profeten? Zijn8) zij soms allen leraars? Zijn8) zij soms
allen krachten2)?
30 Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen3)? Spreken zij soms allen in talen7)? Zijn zij soms allen
uitleggers9)?
31 Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

sommigen = μεν (men) en betekent: inderdaad, werkelijk, heus.
Dit woord wordt met diverse woorden vertaald, zoals 'wel' (u zult wel drinken; de geest is wel gewillig) of 'één' (hebben de één geslagen; 'de ene en de ander, 'het ene voorwerp tot een eervol …); 'als' (en als daar); 'dit' (dit hebben
dan de soldaten gedaan);
Als het aan het begin van de zin staat wordt dit woord vaak niet vertaald. Dit komt vaak in de Handelingen voor.
Ook op andere plaatsen blijft dit woord vaak onvertaald.
Ik ben in het Nieuwe Testament geen vrouw tegenkomen die speciale krachten had, zoals hierboven vermeld.
Over deze krachten lees ik in 2 Korinthe 12:12: De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn
volharding, in tekenen, wonderen en krachten.
Opm.: 1 x keer wordt een vrouw in verband gebracht met kracht nl. de hoer in Openbaring 18:3.
Deze kracht is echter van een andere orde dan hier in 1 Korinthe 12 bedoeld is.
Openbaring 18
3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van
de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door
de kracht van haar losbandig leven.
Het woord 'genezing' (ῖαμα ‘iama <SN2386> komt alleen in 1 Korinthe 12 voor nl. in vers 9, 28 en 30.
Het werkwoord ̀ῖαομαι (i’aomai) <SN2390> komt 28x voor, waarvan 4x in Matheus (8:8; 8:13, 13:15, 15:28), 1x in
Markus (5:29), 12 x in Lukas (4:18, 5:17, 6:18, 6:19, 7:7, 8:47, 9:2, 9:11, 9:42, 14:4, 17:15, 22:51), 3x in Johannes,
(4:47, 5:13, 12:40) 5x in de Handelingen (3:11, 9:34, 10:38, 28:8 28:27), 1x in Hebreeën (12:13), 1x in Jakobus
(5:16) en 1x in 1 Petrus (2:24)
In geen enkele van deze teksten wordt gesproken over een vrouw die een ander geneest.
Het woord hulpverlening (SVV) komt alleen hier voor. Geen specifieke relatie met de vrouw.
Het Griekse woord is: αντιληψις (an’tilepsis) <SN484>; zn; vr.;
OLB: 1) beslag leggen op, het geestelijk begrijpen, opnemen, bezwaar in betoog
2) in N.T., hulp, hulpverlening
(van αντιλαμβανομαι antilam’banomai; <SN482>; ww. Komt 3x voor nl. in Luk.1:54; Hand. 20:35 en 1 Tim. 6:2)
Besturen: κυβερνεσις (ku’bernesis) <SN2941>; zn vr ; van kubernao (van Latijnse oorsprong, sturen)
OLB: 1) het besturen, het regeren
Dit woord komt alleen hier voor.
γενος ‘genos; zn o;
OLB: 1) schepping
1a) nakomelingschap
1b) geslacht
1c) generatie, volk, natie, ras, stam
1d) het geheel van vele individuen van dezelfde aard, soort
Dit woord komt 21x voor.

Zie vervolg van vers 31 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 10)
1 korinthe 12 (vervolg 2)
Vers 31 vervolg:
7) talen: γλωσσα ‘gloossa <SN1100>; zn; vr.
OLB: 1) de tong, een lichaamsdeel, een spraakorgaan
2) een tong 2a) de taal of het dialect dat een bepaald volk spreekt in onderscheid van die van andere volken
Dit woord komt 50x voor. In de teksten wordt de vrouw nergens specifiek genoemd.
8) Hier staat alleen het woord πας, wat met 'allen' vertaald wordt. Het werkwoord is toegevoegd. "Zijn ze soms allen
krachten" zou kun je beter vertalen met "Hebben zij allen krachten", zoals vertaald wordt door de Voorhoeve vertaling en de Telos vertaling.
Dit woord komt 1073x voor.
9) Uitleggers: διερμηνευω (dierme’neuo) <SN1329>; ww. Van <SN1223> en <SN2059>
OLB: 1) de betekenis van wat gezegd wordt ontvouwen, uitleggen, verklaren
2) in zijn moedertaal vertalen
Dit woord komt 6x voor: Lukas 24:27 (en legde hen uit); Handelingen 9:36 (van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent); 1 Korinthe 12:30; 14:5, 13, 27.
Opm.: 1. De uitleggers staan niet bij de groep van gaven in vers 28.
2. Er wordt niet specifiek naar de vrouw verwezen. Zie ook 1 Korinthe 14:5-6.
1 korinthe 14
Enkele werkwoordsvormen die in dit hoofdstuk gebruikt worden:
De aantonende wijs (SN5791)

wordt gebruikt om een feitelijk gebeuren weer te geven. Als de handeling werkelijk
plaatsvindt, plaats heeft gevonden of plaats zal vinden, wordt de aantonende wijs gebruikt.
De aanvoegende wijs (SN5792) is de wijs van de mogelijkheid. In het Nederlands komt deze wijs alleen nog maar voor in
staande uitdrukkingen als b.v. "Leve de koningin!" De beschreven handeling kan wel of
niet plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. Voorwaardelijke bijzinnen van de
derde klasse ("ean" + de subjunctief) zijn allemaal van dit type, zowel als veel bevelen
die volgen op voorwaardelijke zinnen van doel, zoals zinnen die beginnen met "hina".
De optatief (SN5793)
komt niet in 1 Korinthe 14 voor.
De gebiedende wijs (SN5794) dient om een bevel aan de toehoorder te uiten, een opdracht om een bepaalde handeling
op bevel en gezag van de spreker uit te voeren. Zo is de oproep van Jezus: "Bekeert u,
en gelooft het evangelie" (Markus 1:15) volstrekt geen 'uitnodiging', maar een gebod dat
de volledige gehoorzaamheid van de hoorders vereist.
De onbepaalde wijs (SN5795) komt grotendeels overeen met die in het Nederlands en is fundamenteel het onvervoegde werkwoord, vaak voorafgegaan door "te".
Net als in het Nederlands kan de Griekse onbepaalde wijs tot een zelfstandig naamwoord gemaakt worden ("het schrijven
van een brief"; "Het is beter te leven dan te sterven").
5 En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd
wordt.
6 En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u
brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht?
12 Zo ook u (jullie), als u naar geestelijke gaven streeft, zoek1) er dan naar om overvloedig te zijn2) in gaven tot
opbouw van de gemeente.
1)
2)

'zoek' staat in de gebiedende wijs.
'overvloedig zijn' staat in de aanvoegende wijs

Zie vers 13-29 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 11)
1 korinthe 14 (vervolg 1)
13 Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt (λαλων = hij die spreekt = mannelijk), bidden1) dat hij het mag
uitleggen2).
1)
2)

'laat hij bidden' staat in de gebiedende wijs.
'uitleggen' staat in de aanvoegende wijs

19 In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal.
20 Broeders, word1) geen kinderen in uw denken, maar wees1) kinderlijk in de slechtheid, en word1) in uw
denken volwassen.
1)

Deze woorden staan in de gebiedende wijs.

26 Hoe is het1) dan, broeders? Telkens wanneer u (jullie) samenkomt2), heeft iedereen1) wel een psalm, of hij
heeft1) een onderwijzing, of hij heeft1) een andere taal, of hij heeft1) een openbaring, of hij heeft1) een uitleg.
Laat alles gebeuren3) tot opbouw.
1)
2)
3)

De woorden 'is het', 'heeft iedereen', 'heeft hij', staan in de aantonende wijs.
'samenkomen' staat in de aanvoegende wijs
'laat gebeuren' staat in de gebiedende wijs.

27 En als iemand1) in een andere taal spreekt2), laat het dan door twee4) of hoogstens drie4) mensen gedaan
worden, ieder op zijn beurt, en laat één4) het uitleggen3).
1)

2)
3)
4)

De verbuigingen van 'iemand' zijn voor mannen en vrouwen gelijk nl.: τις, τινος, τινι, τινα.
Bij onzijdig is deze verbuiging: τι, τινος, τινι, τι
Dat het hier over mannen gaat, blijkt uit vers 26 en het getal 'één' (laat één het uitleggen).
Het getal één is nl. mannelijk; zie bij punt 4)
'spreekt' staat in de aantonende wijs.
'uitleggen' staat in de gebiedende wijs.
De telwoorden één, twee en drie zijn mannelijk. Het gaat hier dus over broeders. Dit blijkt ook al uit vers 26
Dit blijkt uit het telwoord één (εις heis). Dit woord staat nl. in de 1e naamval, is mannelijk en staat in het enkelvoud.
Bij het telwoord één verschillen nl. mannelijk, vrouwelijk en onzijdig (alleen de 3e nv. zijn bij mnl. en onzijdig gelijk).
Bij het telwoord twee en drie is dit niet te zien want bij het telwoord twee (δυο) zijn mannelijk, vrouwelijk en onzijdig
gelijk en bij het telwoord drie (τρεις) zijn mannelijk en vrouwelijk gelijk en bij onzijdig verschillen de 1e en 4e nv.

28 Maar als er geen uitlegger1) is, laat hij dan in de gemeente zwijgen2), maar laat hij tot zichzelf spreken3) en
tot God.
1)
2)
3)

Uitlegger: διερμηνευτης (diermeneu’tes) <SN1328>, zelfst. naamwoord, mannelijk; van <SN1329>.
'laat hij zwijgen' staat in de gebiedende wijs.
'laat hij spreken' staat in de gebiedende wijs.

29 En laten twee2) of drie2) profeten1) spreken, en laten de anderen het beoordelen.
1)
2)

Profeet: προφητης (pro’phetes) <SN4396>, zn., mannelijk; (Profetes = προφητις (pro’phetis) zn., vrouwelijk)
Zie uitleg bij vers 27.

30 En als aan een ander1) die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste2) zwijgen3).
1)

αλλος (‘allos) <SN<243>; bn; (155); van αλ-ιος (een ander [numeriek]); Lat: alius;
OLB: 1) een ander, ander, anders
2) αλλος αλλος de ene, de andere
3) αλλοι αλοι τι de ene dit, de andere dat
αλλος duidt op verschil in aantal; ετερος <2087> duidt op verschil in hoedanigheid;

Zie vervolg vers 30-35 op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 12)
1 korinthe 14 (vervolg 2)
Vers 30 vervolg:
De verbuiging die hier gebruikt wordt is αλλοι. Dit woord staat in de 3e naamval, het is mannelijk en staat in het
enkelvoud geschreven.
2) ο πρωτος is 'de eerste'. De beide woorden hier zijn mannelijk en staan in de 1e naamval enkelvoud.
3) 'laat zwijgen' staat in de gebiedende wijs.
31 Want u kunt1) allen, de één2) na de ander, profeteren3), opdat allen leren4) en allen bemoedigd worden5).
1)
2)
3)
4)
5)

'kunt' staat in de aantonende wijs.
'één' is 4e naamval, mannelijk, enkelvoud.
'profeteren' staat in de onbepaalde wijs.
'leren' staat in de aanvoegende wijs (Opm.: 'Hina' (opdat) heeft te maken met de aanvoegende wijs).
'bemoedigd worden' staat in de aanvoegende wijs.

32 En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen1).
1)

'onderworpen' staat in de aantonende wijs.

33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.
Opm: De verzen 29 t/m 33 spreken over de profeten. De verzen 34 t/m 36 spreken over de vrouw.
34 Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen1). Het is hun immers niet toegestaan2) te spreken3), maar bevolen4) onderdanig te zijn5), zoals ook de wet zegt6).
1)
2)
3)

4)
5)
6)

'zwijgen' staat in de gebiedende wijs.
'toegestaan' staat in de aantonende wijs. Waar de de HSV met 'toegestaan' vertaald, staat in de SVV 'toegelaten'.
'spreken' staat in de onbepaalde wijs.
Spreken = λαλεω (la’leo) <SN2980>, ww een verlengde vorm van overigens verouderd werkwoord
OLB: 1) een geluid maken
2) spreken
2a) de tong of het vermogen tot spreken gebruiken
2b) gearticuleerde geluiden maken
3) praten, babbelen
4) spreken, vertellen
5) woorden gebruiken om zijn gedachten te uiten
5a) spreken met iemand
Het woord 'bevolen' staat niet in de grondtekst, en kan weggelaten worden.
'onderdanig zijn' staat in de onbepaalde wijs. In Efeze 5:22 staat 'onderdanig zijn' in de gebiedende wijs.
Paulus refereert hier naar de wet (νομος ‘nomos). Zie ook vers 37.

35 En1) als zij iets willen2) leren3), laten4) zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen4). Het is immers schandelijk5) voor vrouwen om in de gemeente te spreken.6)
1)

δε (de) <SN1161>, vw een primair partikel (adversatief of continuatief)
OLB: 1) maar, bovendien, en, enz.
Opm.: De SVV heeft hier 'maar'. δε (de) geeft echter geen tegenstelling, beperking of tegenwerping aan, hiervoor
heeft het grieks een ander woord nl. αλλα (al’la); δε (de) heeft de bedoeling iets toe te voegen.
αλλα (al’la) <SN235>; voegwoord; (638); onz. mv. van <SN243> αλλος (anders);
OLB: 1) maar
1a) niettegenstaande, niettemin
1b) een tegenwerping
1c) een uitzondering
1d) een beperking

Zie verder op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 13)
1 korinthe 14 (vervolg 3)
Vers 35 vervolg:
2)
3)

4)
5)

6)

1e) neen, veeleer, bovendien
1f) vormt een overgang naar de hoofdzaak
'willen' staat in de aantonende wijs.
'leren' staat in de onbepaalde wijs
μανθανω (man’thano) <SN3129>, ww, verlenging van een primair werkwoord; een andere vorm, matheo, wordt in
bepaalde tijden als plaatsvervanger gebruikt
OLB: 1) leren, aannemen
1a) zijn kennis vermeerderen, meer kennis verwerven
1b) horen, vernemen
1c) leren door gebruik en ervaring
1c1) gewoon zijn
'laten vragen' staat in de gebiedende wijs
'het is immers schandelijk': Het woord' immers' staat niet in de grondtekst en kan weggelaten worden.
Schandelijk = αισκρον (‘aischroon) <SN149>, bn van <SN150>
OLB: 1) schandelijk, laag, oneerbaar
'spreken' staat in de onbepaalde wijs
λαλεω (la’leo) <SN2980>, ww een verlengde vorm van overigens verouderd werkwoord
OLB: 1) een geluid maken
2) spreken
2a) de tong of het vermogen tot spreken gebruiken
2b) gearticuleerde geluiden maken
3) praten, babbelen
4) spreken, vertellen
5) woorden gebruiken om zijn gedachten te uitnen
5a) spreken met iemand
Opm.: 1 Tim. 2:11 zegt: Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid1), in alle onderdanigheid.
1)
Stilheid = ησυχια (hesu’chia) <SN2271>, zn vr van <SN2272>
OLB: 1) rust 1a) beschrijving van het leven van iemand die thuis blijft en zijn eigen werk doet, en zich
niet ongevraagd mengt in andermans aangelegenheden
2) zwijgen

36 Of is het Woord van God van ú uitgegaan1)? Of heeft het alleen2) ú bereikt3)?
1)
2)
3)

'uitgegaan' staat in de aantonende wijs.
μονος (‘monos) <SN3441>, bn waarschijnlijk van <SN3306>
OLB: 1) alleen (zonder metgezel), in de steek gelaten, zonder hulp, eenzaam, de enigste
'uitgegaan' staat in de aantonende wijs.

37 Als iemand denkt dat hij1) een profeet is of een geestelijk mens2), laat hij dan erkennen3) dat wat ik u schrijf
geboden van de Heere3) zijn.
1)
2)
3)

Het woordje 'hij' staat er niet. Dit is toegevoegd omdat het woord 'profeet' mannelijk is.
Er staat eigenlijk: Als iemand denkt (of: van mening is) een profeet (προφητης - pro'phetes) of een geestelijke
(πνευματικος - pneumatikos) te zijn.
'erkennen' staat in de gebiedende wijs

38 Maar als iemand onwetend wil zijn1), laat hij onwetend zijn2).
1)
2)

'onwetend wil zijn' staat in de aantonende wijs.
'onwetend zijn' staat in de gebiedende wijs

Zie verder op de volgende bladzijde
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5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente te Korinthe (vervolg 14)
1 korinthe 14 (vervolg 4)
39 Daarom, broeders, streef ernaar1) om te profeteren2), en verhinder3) het spreken4) in andere talen niet.
1)
2)
3)
4)

'streef ernaar ' staat in de gebiedende wijs.
'profeteren' staat in de onbepaalde wijs
'verhinder' staat in de gebiedende wijs.
'spreken' staat in de onbepaalde wijs

40 Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren1).
1) 'gebeuren' staat in de gebiedende wijs.
Paulus spreekt t/m vers 33 over de broeders en pas vanaf vers 34 spreekt hij over de vrouw in de samenkomst.
Vers 6
En nu, broeders,
Vers 13 laat hij die in een andere taal spreekt (λαλων = hij die spreekt = mannelijk)
Vers 20 Broeders, word1) geen kinderen in uw denken
Vers 26 Hoe is het1) dan, broeders?
Vers 28 Maar als er geen uitlegger (διερμηνευτης (diermeneu’tes) <SN1328>, zelfst. naamwoord, mannelijk.
Vers 29 laten twee of drie profeten (προφητης (pro’phetes = mannelijk) spreken, en laten de anderen het beoordelen.
Vers 34 (t/m 36) In deze verzen wordt gesproken over het zwijgen van de vrouw in de samenkomst. Het woord 'zwijgen' staat in de gebiedende wijs. En het is haar niet toegestaan om te spreken. Zij zou onderdanig zijn.
Het woord 'zwijgen' heeft geen uitleg nodig.
'Spreken' is algemeen 'iets zeggen zoals b.v. in 1 Korinthe 13:11 "Toen ik een kind was, sprak ik als een kind".
'Onderdanig zijn' spreekt voor zichzelf.
Vers 37 (t/m 38) wordt tegen de profeten gezegd.
Vers 39 (t/m 40) wordt tegen de broeders gezegd.
Opm.: Alleen in 1 Korinthe11 en 14 wordt er specifiek over de vrouw in de samenkomsten gesproken.
6. De brief van Paulus aan de Gemeente in Galatië
Galaten 3
27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of
vrije; daarbij is het niet van belang dat men man1) is of vrouw2); want allen bent u één in Christus Jezus.
29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
αρρην (‘arrhen) of αρσην (‘arsen) <SN730>, bn waarschijnlijk van <SN142>
OLB: 1) een man
2) θηλυς (‘thelus) <SN2338>, bn van hetzelfde als <SN2337>.
OLB: 1) vrouwelijk
2) een vrouw
Dit woord komt 5x voor nl. in Matth. 19:4, Markus 10:6, Rom. 1:26 en 27 en dan nog in Gal. 3:28
1)

Het gaat hier over het zijn van een erfgenaam en niet over taken of de verhoudingen onderling. De Jood had de verbonden, de slaaf bleef onderdanig aan zijn heer en de man zou de vrouw liefhebben en de vrouw zou onderdanig zijn.
Galaten 4
4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw1), geboren
onder de wet,
1)

Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de brief aan de gemeente te Galatië 1x voor.

Het gaat niet zozeer om de vrouw, maar om de Zoon, die geboren is uit een vrouw.
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7. De brief van Paulus aan de Gemeente te Efeze
Efeze 4
11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog
weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
Zie ook de opsomming in 1 Korinthe 12:28.
De gebruikte woorden Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en leraars zijn allemaal mannelijk.
Ik heb geen vrouwelijke apostel, evangelist, herder of leraar kunnen vinden. Wel profetessen.
Ook ben ik 1x in de Bijbel het woord 'herderin' tegengekomen nl. in Gen 29:9 waar Rachel een herderin wordt genoemd.
Hier wordt het woord ( רעהra’ah), herder gebruikt, maar omdat het Rachel betreft, heeft men het vertaald met herderin.
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de brief aan de gemeente te Efeze 7x voor.
Efeze 5
18 En word niet dronken1) van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld2) met de Geest,
1)
2)

'dronken worden' staat in de onbepaalde wijs.
'vervuld worden' staat in de gebiedende wijs.

19 en spreek1) onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing1) voor de Heere en loof1)
Hem in uw hart,
20 en dank1) altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.
21 Wees1) elkaar onderdanig in de vreze Gods.
1)

Alle werkwoordsvormen in vers 19 t/m 21 zijn deelwoorden d.w.z. dat deze gebeurtenissen gelijktijdig plaatst vinden met de hoofdzin: " word vervuld met de Geest".
OLB: Het tegenwoordig deelwoord geeft meestal een handeling aan die gelijktijdig is met die van de hoofdzin, …

22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
1)

'wees onderdanig' staat in de gebiedende wijs.

23 want de man is1) hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is1); en Hij is1) de Behouder2) van het lichaam.
1)

'is' staat in de aantonende wijs.

24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is1), zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen
mannen onderdanig te zijn.
1)

'is' staat in de aantonende wijs.

Opm.: 'behoren' en 'onderdanig te zijn' staat niet in de grondtekst en kan weggelaten worden. De toevoeging van deze woorden is wel een juiste interpretatie.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief1), zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft2) en Zich voor haar
heeft overgegeven2),
1)
2)

'heb lief' staat in de gebiedende wijs.
'liefgehad heeft' en 'heeft overgegeven' staan in de aantonende wijs.

26 opdat Hij haar zou heiligen1), door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
1)
2)

'hij haar zou heiligen' staat in de aanvoegende wijs.
'door haar te reinigen' (SVV: haar gereinigd hebbende) is een deelwoord (zie bij vers 21).

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.
1)

'zou plaatsen' en 'zou zijn' staan in de aanvoegende wijs.

Zie verder op de volgende bladzijde
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7. De brief van Paulus aan de Gemeente te Efeze (vervolg)
Efeze 5 (vervolg)
28 Zo moeten1) de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
1)

'moeten' staat in de aantonende wijs. Het Griekse woord is eigenlijk 'schuldig zijn' (Zie 1 Korinthe 11:7).

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.
30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot
één vlees zijn.
1)

alle werkwoorden staan in de aantonende wijs.

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben1) als uzelf; en de vrouw moet
ontzag hebben2) voor haar man.
1)
2)

'liefhebben' staat in de gebiedende wijs.
'moet ontzag hebben' staat in de aanvoegende wijs (dat zij ontzag moge hebben).

Het gaat om de relatie tussen de gelovige man en zijn gelovige vrouw. De relatie tussen Christus en de gemeente wordt
als voorbeeld gegeven. Zoals de relatie tussen Christus, als hoofd van de gemeente, en Hij de gemeente, Zijn lichaam,
gehoudt, zo ook de man. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouw aan haar eigen man (vers 24)
De man moet de vrouw liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor de man (vers 33).
8. De brief van Paulus aan de Gemeente Kolosse
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de brief aan de gemeente te Kolosse 2x voor.
Kolossensen 3
18 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig1), zoals het behoort2) in de Heere.
1)
2)

'wees onderdanig' staat in de gebiedende wijs.
'behoort' staat in de aantonende wijs.

19 Mannen, heb uw vrouw lief1) en wees niet verbitterd1) tegen haar.
1)

'liefhebben' en 'verbitterd zijn' staan in de gebiedende wijs.

20 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam1) in alles, want dat is2) welbehaaglijk voor de Heere.
1)
2)

'gehoorzaam zijn' staat in de gebiedende wijs.
'is' staat in de aantonende wijs.

21 Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
1)
2)

'tergen' staat in de gebiedende wijs.
'moedeloos worden' staat in de aanvoegende wijs.

22 Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar
oprecht van hart, in het vrezen van God.
1)

'gehoorzamen' staat in de gebiedende wijs.

Het gaat om de relatie binnen het gezin: man, vrouw en kinderen, en daarna de relatie tussen heer en slaaf vanuit het
geloof.
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9. De eerste brief van Paulus aan Timotheüs
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de eerste brief van Paulus aan Timotheüs 9x voor.
1 Timotheüs 2
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 stilheid1), in alle onderdanigheid.
1)

Stilheid = ησυχια (hesu’chia) <SN2271>, zn vr van <SN2272>
OLB: 1) rust
1a) beschrijving van het leven van iemand die thuis blijft en zijn eigen werk doet, en zich niet ongevraagd mengt in andermans aangelegenheden
2) zwijgen

12 Want ik sta niet toe1) dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat
zij zich stil houdt2).
1)
2)

Het woord wat in de SVV met toegelaten vertaald is, wordt in de HSV altijd vertaald met 'toestaan'.
Stilheid: Zie bij vers 11 1)

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.
Paulus spreekt hier tegen Timotheüs over de positie van de vrouw in de gemeente. Dit hoeft niet per definitie in de samenkomst te zijn. Dit geldt voor het gehele gemeentelijke leven.
Vers 9. over de kleding, dus het uiterlijk van de vrouw: ingetogen en bezonnen.
Vers 10. de vrouw zou zich tooien met goede werken, omdat dit past bij de gelovige vrouw.
Vers 11. (t/m 12) de vrouw mag geen onderwijs geven, maar zich maar zich onderdanig laten onderwijs
Vers 13 Adam eerst en daarna Eva wil zeggen dat de man de eerste positie inneemt.
Vers 14. Paulus lijkt te suggereren dat de vrouw gemakkelijker op een dwaalweg te brengen is dan de man.
Vers 15. De primaire doel op aarde is kinderen krijgen, maar gehouden wordt je door geloof, liefde en heiliging.
1 Timotheüs 3
1 Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft1) naar het ambt van opziener, begeert hij een
voortreffelijk werk.
1)

'verlangen heeft' en 'begeert' staan in de aantonende wijs.

2 Een opziener nu moet1) onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij,
bekwaam om te onderwijzen,
1)
2)

'moet' staat in de aantonende wijs. Het woord 'moeten' is eigenlijk 'het is nodig of noodzakelijk dat'
'zijn' en 'begeert' staat in de onbepaalde wijs.

3 niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en
zonder geldzucht.
4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid.
1)

'moet' staat niet in de Griekse tekst, maar vers 3 en 4 zijn een vervolg op vers 2 "Een opziener nu moet enz"

8 De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet
uit zijn op oneerlijke winst,
1)

'moet' staat niet in de Griekse tekst, maar vers 8 is ook een vervolg op vers 2 "Een opziener nu moet enz"

Zie vers 9-12 op de volgende bladzijde
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9. De eerste brief van Paulus aan Timotheüs (vervolg 1)
1 Timotheüs 3 (vervolg)
9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten.
10 Ook zij moeten eerst beproefd worden1); daarna mogen zij dienen1), als zij onberispelijk zijn.
1)

'moeten beproefd worden' en 'dienen' staan in de gebiedende wijs.

11 De vrouwen moeten1) evenzo eerbaar zijn1), geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles.
1)

'moeten zijn' staat niet in de grondtekst. Vers 11 is een vervolg op vers 10 en daarom wel terecht toegevoegd.

12 De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn1), die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun
eigen huis.
1)

'moeten zijn' staat in de gebiedende wijs.
'Moeten' staat niet in de Griekse tekst, maar het woordje 'zijn' is de 2e persoon gebiedende wijs.

Hiet gaat het om de opzieners en diakenen en de plaats van de vrouwen naast hun mannen. Zie ook Titus 1:5-9
1 Timotheüs 5 (over de weduwe)
9 Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest,
10 een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen
heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij
zich toegelegd heeft op elk goed werk.
11 Maar neem jonge weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst
van Christus, willen zij trouwen,
12 en ontvangen zij het oordeel omdat zij hun eerste trouw tenietgedaan hebben.
13 En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn.
14 Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven.
1)

'hun huis besturen' = οικοδεσποτεω (oikodespo’teo; ww.) <SN3616> van <SN3617>
OLB: 1) heer of hoofd des huizes zijn
2) een huishouding besturen, gezinsaangelegenheden regelen

15 Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna.
16 Als een gelovige1) man of gelovige2) vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de
gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn.
1)
2)

gelovige: πιστος <SN4103> = mannelijk
gelovige: πιστη <SN4103> = vrouwelijk

Het gaat hier over de weduwvrouw.
Als zij door de gemeente onderhouden moet worden, dan moet zij aan een aantal criteria voldoen volgens vers 9 en 10.
Jonge weduwen moeten gaan trouwen, kinderen krijgen, het huis besturen (de huishouding regelen) en geen aanleiding
tot laster geven aan de tegenpartij.
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10. De brief van Paulus aan Titus
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de brief van Paulus aan Titus 1x voor.
Titus 1
5 Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van
stad tot stad ouderlingen1) zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb1).
1)

2)

πρεσβυτερος (pres’buteros) <SN4245>, bn comparatief van presbus (oudere)
OLB: 1) ouder, in leeftijd
1a) de oudste van twee mensen
1b) gevorderd in jaren, ouder
1b1) voorouders
2) een term voor een rang of ambt
2a) onder de Joden
2a1) leden van de grote raad of het Sanhedrin (omdat in vroeger jaren de bestuurders van het volk,
rechters, enz., uit de oudere mannen gekozen werden)
2a2) van hen die in afzonderlijke steden de staatszaken regelden en recht spraken
2b) onder gelovigen zij aan de hoofd stonden van de gemeentes. Het N.T. gebruikt de termen bisschop,
oudste en presbyter door elkaar
2c) de vierentwintig leden van het hemelse Sanhedrin of hof die op tronen zitten rond de troon van God
'opgedragen heb' staat in de aantonende wijs.

6 Zo iemand moet onberispelijk zijn1), de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid.
1) 'moet onberispelijk zijn' staat in de aantonende wijs. Het woord 'moet' staat overigens niet in de Griekse tekst.
7 Want een opziener moet1) onberispelijk zijn2), als een beheerder3) van het huis van God, niet eigenzinnig,
niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst,
1)
2)
3)

'moet' staat in de aantonende wijs. Het Griekse woord betekent eigenlijk: het is nodig of noodzakelijk dat.
'zijn' staat in de onbepaalde wijs.
οικονομος (oiko’nomos), zelfstandig naamwoord, mannelijk

8 maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst,
9 iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte1) is
anderen te bemoedigen2) door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen2).
1)
2)

'bij machte zijn' staat in de aanvoegende wijs.
'bemoedigen' en 'weerleggen' staan in de onbepaalde wijs.

Hiet gaat het om de opzieners en diakenen en de noodzaak dat de opziener of diaken één vrouw heeft. Zie ook 1 Tim.3
Titus 2
1 Maar u, spreek1) wat bij de gezonde leer past2).
1)
2)

'spreek' staat in de gebiedende wijs.
'past' staat in de aantonende wijs.

2 De oudere mannen1) moeten beheerst (SVV: nuchter; OLB: matig, sober) zijn2), eerbaar, bezonnen, gezond in
het geloof, in de liefde, in de volharding.
1)

2)

oudere mannen: πρεσβυτης (pres’butes), zelfstandig naamwoord, mannelijk <SN4246>
OLB: 1) een oude man, een man op leeftijd
2) gezant
'moeten zijn' staat in de onbepaalde wijs. 'Moeten' staat niet in de Griekse tekst. Het is dus geen gebod.

Zie verder op de volgende bladzijde
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10. De brief van Paulus aan Titus (vervolg)
Titus 2 (vervolg)
3 Evenzo moeten de oudere vrouwen1) in hun gedrag2) zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters,
niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede3),
1)
2)

3)

oudere vrouwen: πρεσβυτις (pres’butis) <SN4247>, zelfstandig naamwoord, vrouwelijk, van <SN4246>
OLB: 1) een oude vrouw
Eigenlijk staat in vers 3: Evenzo de oude vrouwen in hun gedrag, zoals …
gedrag: καταστημα (ka’tastema) <SN2688>, zn o van <SN2525>
OLB: 1) houding, gedrag
leraressen van het goede: καλοδιδασκαλος (kalodi’daskalos) <SN2567>, bn van <SN2570> en <SN1320>
OLB: 1) onderwijzende wat goed is

4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn1), hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben,
1)

'verstandig te zijn' staat in de aanvoegende wijs.
leren verstandig te zijn: σωφρονιζω (sophro’nizo) <SN4994>, ww van <SN4998>
OLB: 1) iemand tot rede brengen
2) beteugelen, matigen, tuchtigen
3) iemand aan zijn plicht herinneren
4) vermanen, ernstig waarschuwen

5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het
Woord van God niet gelasterd wordt.
1)

'gelasterd wordt' staat in de aanvoegende wijs.

Vers 3 De nadruk ligt hier op het gedrag, niet op de theorie. Praktische lessen dus.
Vers 4 en 5 geven aan dat de oude vrouwen de jonge vrouwen verstand bijbrengen in het praktische leven.
11. De brief van Paulus aan de Hebreeën
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de brief van Paulus aan de Hebreeën 1x voor.
Hebreeën 11
35 Vrouwen hebben hun doden terug gekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en
namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden.
Het gaat hier over vrouwen in het algemeen. Vrouwen, die hun doden terug hebben gekregen.
12. De eerste brief van Petrus
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de eerste brief van Petrus 2x voor.
1 Petrus 3
1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden
of het aantrekken van mooie kleren;
4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een
zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
Zie vers 5-7 op de volgende bladzijde
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12. De eerste brief van Petrus (vervolg)
1 Petrus 3 (vervolg)
5 Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6 zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7 Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw1) 2), als de zwakkere, haar eer; u bent
immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd
worden.
Opm.: De SVV vertaald bij 1) en 2) met "vrouwelijk vat" (γυναικειος1) σκευος2)).
1)

2)

γυναικειος (gunai’keios) <SN1134>, bn van <SN1135>
OLB: 1) van of behorende aan een vrouw, vrouwelijk
Dit woord komt alleen hier voor.
σκευος (skeu’os) <SN4632>, zn o afleiding onzeker
OLB: 1) werktuig
2) gereedschap
2a) in het meervoud
2a1) huishoudelijke gebruiksvoorwerpen
2a2) de tuigage van een schip, vooral gebruikt voor de zeilen en schoten
3) metaf.
3a) een man van stand, een uitverkoren instrument
3b) in ongunstige zin, medeplichtige aan een misdaad
Dit woord komt 22x voor en wordt in de HSV vertaald met.
Huisraad
(3x)
Instrument
( 1x)
Kruik
(3x)
Lichaam (1 Thess. 4:4)
Vat (Lukas 8:16)
(1x)
Voorwerp
(11x)
Vrouw (1 Petr.3:1 (1x)
Zeil (Hand. 27:17)
(SVV: vrouwelijk vat)
Opm.: de SVV heeft op de meeste plaatsen met 'vat' vertaald.

(1x)
(1x)

Petrus schrijft over de vrouw ten opzichte van haar man en haar levenswandel t.o.v. haar eventuele ongelovige man.
Ook schrijft hij over haar uiterlijk zoals kleren en sieraden. Ook Paulus schrijft hierover in 1 Timotheüs 2:9 en 10
13. De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes
Opm: Het woord vrouw (γυνη - gu’ne <SN1135>) komt in de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes 19x voor.
Openbaring 2
18 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een
vuurvlam en voeten als blinkend koper:
19 Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.
21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd.
22 Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken.
23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren
en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
De Heere Jezus verwijt de gemeente in Thyatira dat zij Izebel, die zegt dat zij een profetes is, dat zij haar laat begaan om
te onderwijzen en de dienstknechten van Christus te verleiden tot hoererij en het eten van afgodenoffers.
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13. De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes (vervolg 1)
Openbaring 9
7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.
8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
Dit zegt niets over de vrouw, alleen dat ze haar heeft.
Openbaring 12
1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar
voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien
horens. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak
stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou
hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar
Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt
was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.
13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.
14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de
slang.
15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten
meesleuren.
16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak
uit zijn bek had gespuwd.
17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.
Hier ziet Johannes een visioen over een barende vrouw, die de Christus baart. Van Jezus Christus staat namelijk vermeld
dat Hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf (Openbaring 19:15 en ook Psalm 2:9)
Openbaring 14
4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden1). Dezen zijn het die het Lam volgen
waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
1)

παρθενος (par’thenos) <SN3933>, zelfst. naamwoord, vrouwelijk, van onbekende oorsprong
OLB: 1) een maagd
1a) huwbaar meisje
1b) een vrouw die nooit sexuele omgang met een man heeft gehad
1c) iemands huwbare dochter
2) een man die zich onthouden heeft van alle onreinheid en hoererij in de afgodendienst, en zo zijn maagdelijkheid behouden heeft
2a) iemand die nooit omgang met vrouwen gehad heeft

Je zou hier kunnen lezen dat als een man omgang heeft met een vrouw, dat hij dan verontreinigd wordt. Uit de betekenis
van het Griekse woord bij punt 2 blijkt dat dit niet het geval hoeft te zijn.
Ook in het Oude Testament wordt de man alleen in bepaalde situaties door de vrouw verontreinigd.
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13. De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes (vervolg 2)
Openbaring 17
3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.
4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij
had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.
5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van
Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.
7 ¶ En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en
van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens.
8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En
zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in
het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.
9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.
18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de
aarde.
Hier wordt gesproken over de moeder van de hoeren. Dit is Babylon.
Openbaring 19
7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de
gerechtigheden van de heiligen.
Hier wordt gesproken over het hemelse Jeruzalem, de bruid en vrouw van het Lam d.i. Christus, die de moeder van de
gelovigen is volgens Galaten 4:26 ("Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.")
Openbaring 21
9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij
toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.
10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.
11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.
Ook hier word gesproken over het hemelse Jeruzalem, de bruid en vrouw van het Lam d.i. Christus, die de moeder van de
gelovigen is volgens Galaten 4:26 ("Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.")
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14. Samenvatting over de positie van de vrouw in de gemeente:
1. In de teksten geciteerd uit de Evangeliën lezen wij vooral de relatie tussen de Heere Jezus en een aantal vrouwen.
Daarnaast ook een paar teksten over de man en vrouw. En niet te vergeten Anna, een profetes en weduwe van 84
jaar oud, die getuigt van de Verlosser Jezus Christus.
2. In de Handelingen lezen wij over mannen en vrouwen die tot geloof kwamen en vervolgd werden.
Vrouwen die genoemd worden:
a. De moeder van Timotheüs (Hand. 16:1)
b. Lydia, de purperverkoopster (Hand. 16:14 en 40), die luisterde, die haar hart opende, die gehoor gaf aan de boodschap van Paulus, die gedoopt werd (met haar huis) en Paulus in haar huis uitnodigde.
c. Een zekere Damaris (Hand. 16:34) die tot geloof kwam en waar we verder niets over lezen.
d. Priscilla (Hand. 18:2, 18 en 26 en daarnaast nog in Rom. 16:3, 1 Kor. 16:19 en 2 Tim. 4:19) met haar man Aquila.
Zij wordt altijd samen met haar man genoemd. Haar taak binnen de Evangelieverkondiging wordt niet vermeld.
a. Zij komen Paulus tegen (Hand.18:2).
b. Zij gaan met Paulus mee (Hand. 18:18).
c. Zij leggen Apollos de weg van God nauwkeuriger uit (Hand. 18:26).
d. Zij krijgen de groeten van Paulus (Rom. 16:3)
e. Zij doen de groeten aan de gemeente in Korinthe
f. Paulus groet hen via Timotheüs (2 Tim. 4:19).
e. Vier dochters van Filippus, de diaken en evangelist. Zij waren maagden en profeteerden.
Maar er kwam speciaal een profeet uit Judea, een zekere Agabus, die een profetie over Paulus uitsprak.
f. Drusilla, de vrouw van Felix, bij wie Paulus gevangen zat. Zij was een Jodin.
3. In de brief van Paulus aan de gemeente in Rome wordt het volgende vermeld:
a. Romeinen 1 De sexuele omgang van mannen met mannen en vrouwen met vrouwen.
b. Romeinen 7 De wettelijke positie van de vrouw t.o.v. de man:
"Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft"
a. Romeinen 12 Hier worden gaven besproken, waarvan alleen het dienen en leren op de vrouwen van toepassing
zijn: Het dienen in de zin van praktische zaken, zoals Martha (Lukas 10:40), en het leren ook alleen
in praktische zin, en dit aan de jongen vrouwen (Titus 1:3-5). In 1 Tim. 2:12 staat "Want ik sta
niet toe dat een vrouw onderwijs geeft"
Van de andere gaven, die hier besproken worden, komen in het Nieuwe Testament geen teksten
voor die op vrouwen van toepassing zijn.
4. In de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe wordt het volgende vermeld:
a. 1 Korinthe 5: Hoererij nl. iemand heeft de vrouw van zijn vader.
b. 1 Korinthe 7: De relatie tussen man en vrouw
c. 1 Korinthe 9: Hier spreekt Paulus over het recht van de apostelen om de zuster als vrouw mee te nemen om op
hun reizen hen te verzorgen.
d. 1 Korinthe 11: De positie van de vrouw in de gemeente: God - Christus - man - vrouw. Tevens spreekt Paulus hier
in dit verband over het bidden en profeteren met gedekt of ongedekt hoofd.
e. 1 Korinthe 12 Hier wordt over de geestelijke gaven aan de broeders geschreven. In het Nederlands is dit alleen
op te maken uit vers 1, waar het woord 'broeders' genoemd wordt. In het Grieks zijn het meerdere
woorden. In het Nederlands zou men mogelijk concluderen dat genoemde gaven zowel mannen
als vrouwen betreffen. De Verzen 1 tot 11 zijn tot de broeders gericht.
f. 1 Korinthe 14: In dit hoofdstuk gaat het over de samenkomsten.
Hij spreekt de broeders aan. Hij heeft het over een uitlegger en over profeten.
Over de vrouw zegt hij dat zij moet zwijgen in de gemeenten. Zij mag niet spreken of iets te vragen.
Zij zou onderdanig zijn. Paulus vindt het een schande als een vrouw in de gemeente spreekt.
5. In de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië wordt het volgende vermeld::
a. Galaten 3
In vers 28-29 wordt gesproken over het één zijn in Christus, en dat daarin er geen verschil is tussen man en vrouw. Het gaat hier niet over taken of de verhoudingen onderling, maar over het erfgenaam zijn.
b. Galaten 4
In vers 4 wordt geschreven over de vrouw waaruit de Heere Jezus is geboren.

Zie verder op de volgende bladzijde
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14. Samenvatting over de positie van de vrouw in de gemeente (vervolg):
6. In de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze wordt het volgende vermeld:
a. Efeze 4
In de verzen 11-12 worden Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en leraars gegeven. Dezen
zijn allemaal mannelijk. Wel lezen we op andere plaatsen dat er profetessen zijn. Eén komt een
herderin voor nl. Rachel.
b. Efeze 5
In de verzen 18-33 lezen wij over de verhouding tussen man en vrouw beschreven met als voorbeeld Christus en de gemeente.
7. In de brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse lezen wij over de verhouding tussen man en vrouw, vader en kinderen en heer en slaaf.
8. In de brief van Paulus aan Timotheüs wordt het volgende vermeld:
a. 1 Timotheüs 1 In de verzen 9-15 wordt over de vrouw in de gemeente gesproken:
a. over de uiterlijke kant zoals kleding, vlechten e.d.
b. over goede werken.
c. over onderwijs ontvangen
d. over het niet onderwijs mogen geven
d. over onderwijs geven aan jonge vrouwen
e. over onderdanigheid en stilheid.
b. 1 Timotheüs 3 gaat over de vrouwen van de opzieners en diakenen.
c. 1 Timotheüs 5 gaat over de weduwen en over de jonge weduwen die moeten gaan trouwen en o.a. hun huis besturen d.i. de huishouding regelen.
9. In de brief van Paulus aan Titus wordt het volgende vermeld:
a. Titus 1
In de verzen 5-9 wordt gesproken over de opziener en diaken en hun vrouw:
b. Titus 2
In de verzen 1-5 wordt gesproken over de oude vrouw en hun gedrag en hun praktisch onderwijs
aan de jonge vrouwen.
10. In de brief van Paulus aan de Hebreeën staat over de vrouw alleen: "Vrouwen hebben hun doden terug gekregen
door opstanding uit de dood" (hoofdstuk 11:35)
11. In de eerste brief van Petrus wordt betreffende de vrouw gesproken over haar verhouding tot haar man, en haar levenswandel t.o.v. haar eventuele ongelovige man. Ook schrijft hij over haar uiterlijk zoals kleren en sieraden.
12. In Openbaring 2:18-23 wordt de gemeente verweten dat zij Izebel, die zegt een profetes te zijn, laat begaan om te
onderwijzen en Gods dienstknecht te verleiden tot hoererij en afgoderij.
Verder komt de vrouw in algemene zin voor en specifiek nog de vrouw Babylon en de vrouw (het hemelse Jeruzalem)
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