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Inleiding

•actueel: de rol van man en vrouw

•wat is mannelijk en vrouwelijk?

•twee oerdriften…
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27. En God schiep de mens naar 
zijn Beeld; naar Gods Beeld 
schiep Hij hem; man en vrouw (= 
mannelijk en vrouwelijk) schiep 
Hij hen.

Genesis 1
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27. En God schiep de mens naar 
zijn Beeld; naar Gods Beeld 
schiep Hij HEMHEM; mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij HENHEN.

Genesis 1
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4. Hij antwoordde en zeide: Hebt 
gij niet gelezen, dat de Schepper 
hen van den beginne als man en 
vrouw (= mannelijk en vrouwelijk) 
heeft gemaakt?

Matteüs 19
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vrouwelijk…
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“vrouwelijk” in het Grieks: 

thelus > tepel
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“vrouwelijk” in het Hebreeuws: 

nekebach > 
doorboord, gepenetreerd > holte
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Mannelijk…
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“mannelijk” in het Grieks: 

arsen > airo = omhoog komen, oprichten

In het Latijn: erectio = staan, opstaan
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‘mannelijk’ in het Hebreeuws:

zakar => 
gedenken, gedenkteken, monument. 
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6. En Ik zal u gans zeer 
vruchtbaar maken, en Ik zal u 
tot volken stellen, en koningen 
zullen uit u voortkomen (…)
9. Voorts zeide God tot 
Abraham: Gij nu zult Mijn 
verbond houden, gij, en uw zaad 
na u, in hun geslachten.
10. Dit is Mijn verbond, dat 
gijlieden houden zult tussen 
Mij, en tussen u, en tussen uw 
zaad na u: 

Genesis 17 (SV)
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… dat al wat mannelijk is, u 
besneden worde.
11. En gij zult het vlees uwer 
voorhuid besnijden; en [dat] 
zal tot een teken zijn van het 
verbond tussen Mij en tussen u.
12. Een zoontje dan van acht 
dagen zal u besneden worden, al 
wat mannelijk is in uw 
geslachten...

Genesis 17
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Romeinen 4
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17. ... Voor het aangezicht van 
die God, in wie hij geloofde, 
die de doden levend maakt en 
het niet zijnde tot aanzijn 
roept (…)
19. En zonder te verflauwen in 
het geloof heeft hij opgemerkt, 
dat zijn eigen lichaam 
verstorven was, daar hij 
ongeveer honderd jaar oud was, 
en dat Sara's moederschoot was 
gestorven;

Romeinen 4
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20. maar aan de belofte Gods 
heeft hij niet getwijfeld door 
ongeloof, doch hij werd 
versterkt in zijn geloof en gaf 
Gode eer,
21. in de volle zekerheid, dat 
Hij bij machte was hetgeen Hij 
beloofd had ook te volbrengen.

Romeinen 4
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Psalm 105
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42. … want HIJ gedacht (zakar- 
mannelijk) aan zijn heilig 
woord, aan Abraham, zijn knecht 
….

Psalm 105

“zijn heilig woord” = 
de eed die Hij gezworen had…
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eed = alah

terebint (= eik) = elon
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”En Abram trok het land door tot de 
plek bij Sichem, tot de terebint More; 
en de Kanaanieten waren toen in het 
land.” 
Genesis 12:6

“Daarna sloeg Abram zijn tenten op en 
ging wonen bij de terebinten van Mamre 
bij Hebron, en hij bouwde daar een 
altaar voor de HERE.” 
Genesis 13:18

“… Gilgal bij de terebinten van More”
Deuteronomium 11:30
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“Toen Debora, de voedster van Rebekka, 
gestorven was, werd zij begraven 
beneden Betel, onder een eik…” 
Genesis 35:8

”En Jozua schreef deze woorden in het 
wetboek Gods; en hij nam een groten 
steen, en hij richtte dien daar op 
onder den eik, die bij het heiligdom 
des HEEREN was.” 
Jozua 24:26 (SV)
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“En men zal hen noemen: Terebinten der 
gerechtigheid, een planting des HEREN, 
tot zijn verheerlijking.”
Jesaja 61:3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Eik.jpg
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Jesaja 57
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5. Gij, die in wellust 
ontbrandt bij de terebinten, 
onder elke groene boom; die de 
kinderen slacht in de dalen, in 
de rotsspleten; (…)
7. Op een hoge en verheven berg 
hebt gij uw legerstede 
opgeslagen; ook daarheen zijt 
gij opgeklommen om slachtoffers 
te brengen.

>

Jesaja 57
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8. En achter deur en post hebt 
gij uw herinneringsteken (> zakar 
= fallus-symbool) gesteld, want 
buiten Mij om hebt gij uw 
legerstede opgeslagen en zijt 
opgeklommen, hebt gij uw 
legerstede ruim gemaakt, gij hebt 
u loon bedongen van hen wier 
bijslaap gij hebt liefgehad, wier 
schaamte (NBV: lid) gij hebt 
gezien.

Jesaja 57
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“de vrouw is uit de man…”

Genesis 2
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21. Toen deed de HEERE God een 
diepen slaap op Adam vallen, en 
hij sliep; en Hij nam een van 
zijn ribben, en sloot derzelver 
plaats toe [met] vlees.
22. En de HEERE God bouwde de 
ribbe, die Hij van Adam genomen 
had, tot een vrouw, en Hij bracht 
haar tot Adam.

>

Genesis 2 (SV)
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23. Toen zeide Adam: Deze is 
ditmaal been van mijn benen, en 
vlees van mijn vlees! Men zal 
haar Manninne heten, omdat zij 
uit den man genomen is.
24. Daarom zal een man zijn vader 
en zijn moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen, en zij zullen 
tot een vlees zijn.

Genesis 2
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man = iesj

vrouw = iesjah = ‘manninne’

man-gericht

aarde = arets  ter aarde = aretsah
huis  = beit  naar huis = beitah
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man/vrouw in 1Korinthe 11
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7. Want een man moet het hoofd 
niet dekken: hij is (lett. heeft) 
het Beeld en de heerlijkheid 
Gods, maar de vrouw is de 
heerlijkheid van de man.
8. Want de man is niet uit de 
vrouw, maar de vrouw uit de man.
9. De man is immers niet 
geschapen om de vrouw, maar de 
vrouw om de man (...)
12. Want gelijk de vrouw uit de 
man is, zo is ook de man door de 
vrouw; alles is echter uit God.

1Korinthe 11



32

man - vrouw Schepper - schepping

vrouw is uit de 
man;

schepping is uit de 
Schepper

vrouw geschapen om 
de man;

schepping geschapen  
om de Schepper;

de man verwekt; de Schepper verwekt; 

de vrouw zwanger; schepping ‘in blijde 
verwachting’ en 
“barensnood”; 

vrouw wacht op 
verlossing.

schepping wacht op 
de verlossing.
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22. Want wij weten, dat tot nu 
toe de ganse schepping in al haar 
delen zucht en in barensnood is.
23. En niet alleen zij, maar ook 
wij zelf, wij, die de Geest als 
eerste gave ontvangen hebben, 
zuchten bij onszelf in de 
verwachting van het zoonschap: de 
verlossing van ons lichaam.

Romeinen 8
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Romeinen 1…
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20. Want hetgeen van Hem niet 
gezien kan worden, zijn eeuwige 
kracht en goddelijkheid, wordt 
sedert de schepping der wereld 
uit zijn werken met het verstand 
doorzien (…) 21. Immers, hoewel 
zij God (theos > mannelijk) 
kenden, hebben zij Hem niet als 
God verheerlijkt of gedankt, maar 
hun overleggingen zijn op niets 
uitgelopen, en het is duister 
geworden in hun onverstandig hart 
(…)

>>

Romeinen 1
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25. Zij immers hadden de waarheid 
Gods vervangen door de leugen en 
het schepsel vereerd en gediend 
boven (= naast) de Schepper, die 
te prijzen is tot in aionen. 
Amen.
26. Daarom heeft God hen 
overgegeven aan schandelijke 
lusten, want hun vrouwen (= 
vrouwelijken) hebben de 
natuurlijke omgang vervangen door 
de tegennatuurlijke.

>

Romeinen 1
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27. Eveneens hebben de mannen 
(=mannelijken) de natuurlijke 
omgang met de vrouw (= het 
vrouwelijke) opgegeven, en zijn 
in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen 
(= mannelijken in mannelijken) 
schandelijkheid bedrijvende en 
[daardoor] het welverdiende loon 
voor hun afdwaling in zichzelf 
ontvangende.

Romeinen 1
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de Schepper wordt vervangen

het mannelijke wordt vervangen

verwijfing, homosex, feminisme 
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Enkele slot overwegingen… 
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22. Hoelang zult gij aarzelen, o 
afkerige dochter? Want de HERE 
schept iets nieuws op aarde: de 
vrouw (= het vrouwelijke) zal de 
man (= meester) omvangen.

Jeremia 31
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mannelijk vrouwelijk

inhoud vorm

sprekend horend

gezag ondergeschikt
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5. En zij baarde een mannelijken 
zoon, die al de heidenen zou 
hoeden met een ijzeren roede; en 
haar kind werd weggerukt tot God 
en Zijn troon.

Openbaring 12
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10. De scepter zal van Juda niet 
wijken, noch de heersersstaf 
tussen zijn voeten, totdat Silo 
komt, en Hem zullen de volken 
gehoorzaam zijn.

Genesis 49
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