
 

En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. 

Ik zal hem een passende hulp maken, die bij hem past. Gen.2:18 
(Dasberg Vert) 

 
Het is niet de onze lieve vrouw van Vlaanderen,  zoals Vlaanderen zingt, maar wij 
gaan luisteren over hoe God denkt over de vrouw. Eerst kijken wij naar het 
Hebreeuwse woord voor man “Ish” en voor de vrouw “isha” wat weinig verschil 
aantoont. Volgens kenners van de Hebreeuwse wortels, betekent het voor de man 
“Sterkte” en voor de vrouw “fragiel of broos). 
 
De apostel Petrus kende dit gegeven goed. Petrus geeft dan ook raad aan alle 
mannen. 

1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als 
met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen 
zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. 
 
Wanneer wij in onze dagelijkse wereld kijken, dan zien wij dat men net doet wat God 
kwaad maakt! Een vrouw is erg kwetsbaar, emotioneler. Dit geeft duidelijk aan dat 
men zijn vrouw eer dient te geven, te respecteren voor wat ze doet. Doch wanneer 
de man dit niet in acht neemt, zal God ook zijn gebeden niet verhoren. Soms stelt de 
mens zich de vraag waarom God zijn gebed niet wil verhoren. 
 

Is zij een passende hulp voor haar man? 
 
Wat bedoelde God dat Hij haar op deze wijze schiep?  In de eerste plaats, opdat de 
man niet alleen zou zijn, dan pas sprak God dat het zeer goed was voor Zijn 
schepping. De Franse vertaling schrijft: “une aide qui lui soit assortie”   
Veel vrouwen kleden zich “assortie” Zo is een koppel man en vrouw gelijkaardig, niet 
minderwaardig! 
 
Het woord en uitdrukking voor “hulp” of “helper” werd destijds gebruikt als een 
militair bevel te geven in de naam van iemand. Dit is een blijvende activiteit voor de 
vrouw, zij kan handelen zoals het God belieft.  Het betekent dat men zich volledig 
zou inzetten voor iemand, wat er ook zou kunnen gebeuren! God zelf is een helper! 
Hij helpt zijn aangenomen kinderen. (Spr.2:7) (Ps.121:2)  
 
Helpen van de vrouw is dus niet een mindere positie tegenover de man, zoals velen 
soms begrijpen. Wij dienen te begrijpen dat ook God zelf een “helper” is! Dit is 
belangrijk!  
 

Psalm 10:14 Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand 
te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper. 
 

 
 



Voor de Bijbelgelovige man of vrouw is God ook een “helper”!  Denk aan koning 
David hij zong met blijdschap, voor de ongelovige is er geen hulp. (Ps.78:22) 
 

Psalm 86:17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd 
staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt. 
 

Psalm 46:2 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in 
benauwdheden. 
 

DE DEUGDEN VAN EEN HUISVOUW 
 

Spreuken 31:10 Een degelijke huisvrouw, 
wie zal haar vinden? Haar waarde 

gaat koralen ver te boven. 
 
Mooie vrouwen kunnen erg aantrekkelijk 
zijn, gemakkelijk te vinden, maar: 
 

Spreuken 11:22 Als een gouden ring in een 
varkenssnuit is een schone vrouw zonder 

verstand.  
 
Hier gaat het wel degelijk over de karakteristieken van de verstandige huisvrouw. 
Daartegenover staat schoonheid van een vrouw zonder verstand, Zij is de manager 
in het huishouden. De grondtekst maakt duidelijk dat zij een vrouw is van kracht en 
standvastigheid. Hebr. “hayil” Zij is ook sterk in morele kwaliteiten. Bij Joodse traditie 
wordt zijn op de vrijdagavond telkens gewaardeerd door haar man, en zeer geliefd 
door de kinderen.  
 
De wijze Koning Salomo faalde in het luisteren naar zijn vrouwen.  Zo bezondigde hij 
zich dan met vreemde vrouwen. (Neh.13:27) Tenslotte had hij veel ervaringen met 
vrouwen, en schreef daarom op het laatst Spreuken 31. Daar beschreef hij wat een  
Perfecte vrouw is ! 
 
Spreuken 31:11 Op haar vertrouwt het hart van haar man, 
het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Spreuken 31:12 Zij doet hem goed en geen kwaad, 
al de dagen van haar leven. Spreuken 31:13 Zij is bezig met wol en vlas 
en werkt met vaardige handen. Spreuken 31:14 Zij is als de schepen van de koopman 
en haalt van verre haar spijs. Spreuken 31:15 Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis 
het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Spreuken 31:16 Zint zij op een akker, dan verwerft zij 
die, van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard. Spreuken 31:17 Zij omgordt haar 
lendenen met kracht en versterkt haar armen. Spreuken 31:18 Zij bemerkt, dat haar koophandel 
gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit. Spreuken 31:19 Zij grijpt met haar handen het 
spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Spreuken 31:20 Haar hand breidt zij uit naar de 
ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige.  Spreuken 31:21 Zij vreest de sneeuw 
niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. 
Spreuken 31:22 Zij maakt voor zich tapijten; van fijn linnen en rood purper is haar gewaad. 
Spreuken 31:23 Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des 
lands. Spreuken 31:24 Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die; 
aan de koopman levert zij gordels. 



Spreuken 31:25 Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Spreuken 31:26 Met 
wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. 
Spreuken 31:27 Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij 
niet. Spreuken 31:28 Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, 
ook haar man roemt haar: 
 
Meer te vinden op : https://biblespace.org/2012/08/11/de-vrouw-in-bijbels-licht/ 
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