Familie deel 4: goddelijke vrouwen

A Introductie
“Er is gewoon niets meer aan om getrouwd te zijn”
“Het kost ontzettend veel moeite om ons huwelijk in stand te houden”
Wat kunnen we doen?
Als ik iets wil leren over mijn auto, dan ga ik dat niet aan een andere auto vragen. Ik ga naar de garagist en
ga lezen in de handleiding. Daarbij houden we rekening dat oefening kunst baart.
B Relatie Christus/gemeente man/vrouw (Efeziërs 5:22-33)
Christus is hoofd van Zijn gemeente

Man is het hoofd van zijn vrouw

De gemeente onderwerpt zich aan Hem

Vrouw onderwerpt zich aan haar man

Christus houdt van Zijn gemeente

Mannen houden van hun vrouw

Christus voedt en koestert Zijn gemeente

Mannen voeden en koesteren hun vrouw

C Goddelijke vrouwen

3 verantwoordelijkheden:
1. zij moet zorgen voor haar eigen geestelijke groei
2. haar verantwoordelijkheid naar haar man toe
3. haar verantwoordelijkheid om de kinderen op te voeden met haar man
Een vrouw behoort te wandelen op Gods wegen!
Zoals de man het hoofd is, is de vrouw het hart van het gezin. Het hart kan niet zonder het hoofd en
andersom. Het hart geeft
het hoofd zuurstof, zonder welke het hoofd niet kan functioneren. Het hart is waardevol en onmisbaar!

1. eigen geestelijke groei
* relatie met God moet in orde zijn
* de tijd nemen om de God te leren kennen, Hij is de Schepper en heeft de mens lief.
* luisteren naar het goddelijk onderricht van haar man (1 Timoteus 2:11-12)
Gezag uitoefenen: naar eigen goeddunken handelen
* moet weten en begrijpen dat ze niet minderwaardig is (Galaten 3:28)
“Huis en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.” Spreuken 19:14

2. verantwoordelijkheid naar haar man
“Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in
het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd,
kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. ”
Titus 2:3-5
Opwekken: iemand aan zijn plicht herinneren
a) man en kinderen liefhebben
b) bezadigd, kuis, huishoudelijk en goed
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c) aan haar man onderdanig
d) opdat het woord Gods niet gelasterd worde
a) man liefhebben:
Liefhebben: 2 woorden (phil’andros) : liefde en man. Letterlijk betekent het 'liefhebber van man'
* Respecteren: iemand serieus nemen, hoog achten
vb van burgemeester
Er was eens een burgemeester die met zijn vrouw aan het wandelen was. Op een gegeven moment roept er
vanop een werf een bouwvakker naar de vrouw van de burgemeester. Zij steekt haar hand op en ze lopen
door. Wat verder vraagt de burgemeester: "wie was die man?". Zij zegt: "een oude vriend waar ik vroeger
mee verkering had". Voldaan van zichzelf vraagt de burgemeester aan zijn vrouw "ben je dan niet blij dat je
met mij bent gehuwd, anders was je nu met een bouwvakker gehuwd". "Nee, hoor" zegt zijn vrouw
"helemaal niet, want als ik met hem was getrouwd, dan was hij nu burgemeester geweest".
Dit verhaal toont aan dat mannen hun vrouw moeten waarderen en dat ze hen nodig hebben om een gezin
te zijn. Het laat ook zien dat vrouwen hun mannen sturen en beïnvloeden.
Hoe je invloed gebruiken als vrouw?
Niet altijd negatief spreken,
durven op de knieën te gaan,
je man is niet je tegenstander,
toon respect door aan zijn kant te staan,
niet door iets van hem af te eisen.
Een vrouw is een waardevolle raadgeefster:
benader je man met eerbied en respect.
Oefen een positieve invloed uit door wie je bent.
a) man liefhebben:
“Als jij je man met respect benadert is hij tot grote dingen in staat.”
* Interesse tonen in wat hem bezighoudt: belangstelling hebben
“Werk/leef samen en geniet”
“Moedig je man aan en help hem zijn plannen waar te maken”
Weet wie je man is:
Vertrouwen – Acceptatie – Waardering – Bewondering – Goedkeuring - Aanmoediging
Deze dingen heeft een man nodig.
b) bezadigd, kuis, huishoudelijk en goed:
Jonge vrouwen moeten worden geleerd om:
Bezadigd te zijn: verstandig, vol zelfbeheersing
Kuis te zijn: zuiver, rein van alle schuld (sexueel), zich onthouden van buitensporigheden
Huishoudelijk te zijn: zorgen voor het huishouden, thuis werkend
Goed te zijn: van goede aard, oprecht
“Wat zij zegt, is vol wijsheid, haar aanwijzingen zijn altijd vriendelijk. Ze houdt het oog op haar huishouden
en nietsdoen is haar onbekend.” Spreuken 31:26-27
c) aan haar man onderdanig:
Iedereen is onderdanig aan iets of iemand: een onderwijzer, werkgever, regering, ... . Dit betekent dat je je
onderwerpt aan mensen en principes die boven je zijn geplaatst.
“Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here” Kolossenzen 3:18
“Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals
Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente
onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” Efeziërs 5:22-24
1 Petrus 3:1-6
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Onderdanigheid betekent niet:
* iemand de ruimte geven tot misbruik
* dat je nergens een mening over mag hebben
Bijbelse onderdanigheid betekent:
* onder zijn gezag brengen, vrijwillig en niet gedwongen
* de waarde van iemands gezag inzien en erkennen
* niet meer ik of jij, maar wij
* een wederzijdse, nederige samenwerking met elkaar
-> een veranderd leven is de meest effectieve manier om een familielid te beïnvloeden.
Innerlijke schoonheid is wat telt, het uiterlijke verdwijnt!
aan haar man onderdanig: houdt rekening met wie je man is en hoe hij functioneert.
- Een man zorgt voor zijn gezin door te leiden en te beslissen zoals God het beveelt.
- Een vrouw is daarbij een metgezel en hulp voor haar man (Genesis 2:18-20).
- Haar schoonheid is voor haar man.
“Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten
en goud of paarlen en kostbare kleding, maar (zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht
uitkomen) door goede werken.” 1 Timoteus 2:9-10
d) opdat het woord Gods niet gelasterd worde:
“Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet
staan” Spreuken 12:4
“Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”
Spreuken 25:24

3. verantwoordelijkheid naar haar kinderen
Van een vrouw moet kunnen worden getuigd dat ze haar kinderen heeft grootgebracht. (1 Timoteus 5:10)
Grootbrengen: door voortdurende zorg doen opgroeien.
Zorg: de moeite en de pogingen die men doet om iets in stand of in goede conditie te houden, of zo goed
mogelijk te doen zijn of te maken.
Een vrouw die niet thuis is als de kinderen thuis zijn kan dit niet ! Kinderen worden niet grootgebracht door
de kinderopvang, maar door de ouders !
“Groet Rufus, de uitverkorene in de Here, met zijn moeder, die ook voor mij een moeder is” Romeinen 16:13
D Help, hoe word ik een goede vrouw?
a) neem je verantwoordelijkheid ernstig, het is een door God gegeven taak (1 Timoteus 5:14; Titus 2:4-5)
b) heb je man lief met een toegewijd en volhardend hart door dankbaarheid en tevredenheid. (Efeziërs 4:1116; Filippenzen 4:11-13; 1 Tessalonissenzen 5:18)
c) communiceer problemen en positieve punten aan je man
d) laat je man zijn rol als hoofd vervullen. Laat hem problemen in het gezin oplossen en steun hem hierin.
Ondermijn zijn gezag niet door het voor hem te doen.
e) Wees jezelf: liefdevol en zorgzaam
“In een succesvol huwelijk staat achter elke sterke man staat een sterke vrouw, in een zwak huwelijk staat
achter elke zwakke man, een zwakke vrouw.”
“Het domste wat je kan doen is luisteren naar deze woorden en er niets mee doen”
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