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Man & Vrouw 
BIJBELROOSTER BIJ HET ZEVENDE GEBOD 

 

Maandag: Geschapen als man en vrouw 
Lees Genesis 1:24-31 
- Wat schiep God op de zesde dag?  

- Welke twee ‘soorten’ mensen schiep Hij?  
- Wat zegt God over de schepping van de man en de vrouw in vers 31?  
- Geef eens in eigen woorden een samenvatting van wat je gelezen hebt?  
- Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons leven? 
 
Dinsdag: Het eerste huwelijk 
Lees Genesis 2:18-25 
- Waarom schiep God naast de man ook een vrouw?  
- Wat betekent ‘die als tegen hem over zij’ (vers 18b)? (De vrouw is gelijkwaardig aan de 
man en past bij hem)  
- Wanneer gebeurt dat wat in vers 24 staat? (Als een man en een vrouw trouwen) 
- In dit gedeelte lezen we van het eerste huwelijk. Tussen welke geslachten wordt dit 
huwelijk gesloten? (Tussen een man en een vrouw)  
- Wat wordt er in vers 25 gezegd over hoe Adam en Eva eruit zagen? (Zij waren allebei naakt; 
ze hadden geen kleren aan)  
- Waarom schaamden Adam en Eva zich niet? (God had hen beide goed geschapen en zij 
waren nog niet in zonden gevallen) 
- Wat betekenen deze verzen voor jouw leven? 
 
Woensdag: Gevolgen van de zondeval 
Lees Genesis 3:6-13 en 21 
- Wat gebeurt er als eerste als Adam en Eva van de boom eten waarvan zij niet mochten 
eten (vers 7)? (Zij voelen hun zonden (kanttekeningen) en zij ervaren dat ze naakt zijn. Ze 
schamen zich voor hun naaktheid) 
- Zoek eens op wat het woord schamen betekent. (Van Dale: zich verlegen en onbehaaglijk 
voelen) 
- Wat doen Adam en Eva als zij ervaren dat ze naakt zijn?  
- Wat verandert er aan de omgang met elkaar (vers 12-13)? Wat betekent dat voor de 
omgang tussen man en vrouw in het huwelijk? 
- Lees vers 21 nog een keer. Wil God dat wij onze naaktheid bedekken/verbergen? (Ja, Hij 
gaf de mens Zelf rokken van vellen en trok hen die aan; de kleding hebben wij van God 
gekregen.) 
- Wat kunnen wij van deze verzen leren? 
 
Donderdag: Liefde 
Lees Efeze 5:22-33 
- Welke opdracht vind je in dit gedeelte voor de vrouw? Probeer het in je eigen woorden te 
vertellen. 

- Welke opdrachten vindt je in dit gedeelte voor de man? Probeer het in je eigen woorden te 
vertellen. 
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- Hoe ver ging de liefde van Christus voor Zijn Kerk? (Hij stierf voor hen) 
- In vers 31 lezen we hetzelfde als in Genesis 2:24. Wat betekent deze tekst? (Als iemand 
volwassen wordt, verlaat hij een keer het huis van zijn vader en moeder. Een man en een 
vrouw samen gaan een nieuwe familie vormen. God heeft het lichaam van de man en de 
vrouw zo gemaakt dat die twee lichamen bij elkaar passen. Ze hebben allebei een 
verschillend lichaam, maar kunnen samen komen alsof zij één lichaam zijn) 

- Waarmee wordt de verhouding tussen man en vrouw in dit gedeelte steeds vergeleken? 
(De man met Christus en de vrouw met de Bruidskerk van Christus) 
- Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor de tijd waarin wij leven? 
 
Vrijdag: Niet scheiden  
Lees Markus 10:1-12 
- Welke vraag stellen de farizeeën aan de Heere Jezus? (Mag een man scheiden van zijn 
vrouw?) 
- Welk antwoord geeft de Heere Jezus eerst? (Hij stelt een vraag terug: wat heeft Mozes u 
geboden?) 
- Lees Deuteronomium 24:1. Wat zegt Mozes hier over het scheiden? (Hij zegt dat een man 
de vrouw waarvan hij wil scheiden, omdat zij bijvoorbeeld kinderloos blijft of een lichamelijk 
gebrek heeft, een brief mee moet geven om aan te geven dat hij afstand van haar doet) 
- De Heere Jezus zegt in vers 5 dat Mozes dat met een reden heeft toegestaan. Met welke 
reden? (Vanwege de zondigheid van de mensen. Als de mensen het dan toch, tegen Gods 
gebod in, deden, dan kon het maar beter goed geregeld worden) 
- Wat legt de Heere Jezus uit in de verzen 6 t/m 9? (Dat God de mens al vanaf de schepping 
als man en vrouw heeft gemaakt. Die twee horen bij elkaar en delen hun leven samen. Wij 
geloven dat God iedere man en vrouw Zelf samen brengt. Daarom mogen wij mensen daar 
niet zelf een scheiding in aanbrengen (1 Korinthe 7: 10-16).) 
- Er is een reden waarom de man of de vrouw de ander mag verlaten. Je leest het onder 
andere in Mattheüs 19:9. (Overspel of hoererij.)  
- De discipelen vragen de Heere Jezus nog een keer hoe het zit (vers 10). Hoe noemt de 
Heere Jezus de zonde die een man of vrouw doet als hij of zij scheidt en een ander trouwt? 

- Wat is de les van dit Bijbelgedeelte voor ons? 
 
Extra: 
Je vindt op de website aansluitend bij dit Bijbelrooster: 

- Een overzicht van boeken die je kunt gebruiken bij de seksuele opvoeding (categorie 
Boeken) 

- Een artikel over seksuele opvoeding: wat vertel je op welke leeftijd 
- Een artikel over seksuele weerbaarheid: hoe maak je je kinderen sterk zodat ze nee 

zeggen tegen verkeerde seksualiteit? 
- Gezinsmoment/objectles bij het zevende gebod vanuit Zondag 41 
- Bijbelse kijktafel bij het zevende gebod 
- Kleurplaat bij het zevende gebod 
- Het zevende gebod in pictogrammen en gebaren om te leren 
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