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Mannelijk en vrouwelijk geschapen 
Gezinsmoment (thuis) of Objectles (kerk en school)  

(6-16 jaar) 
 

‘Man en vrouw schiep Hij hen’ (Genesis 1 vers 27). 
Letterlijk staat er: mannelijk en vrouwelijk. 

Wat betekent dat voor jouw leven? 

 
Binnenkomer 

Zet een paar schoenen of laarzen op tafel. Laat zien dat de linker anders is dan de rechter, 
maar benadruk dat het allebei schoenen zijn. Deze linker- en rechterschoen vormen samen 

een paar. 
 

Bespreken 
- Stel je voor dat je de linkerschoen aan je rechtervoet doet en de rechterschoen aan je 

linkervoet. Kun je dan lopen?  
- Stel je voor dat je in de winkel nog zo’n paar schoenen zou halen en je zou de twee 
linkerschoenen aantrekken of de twee rechterschoenen. Kun je dan lopen? 

- Concludeer: De rechterschoen moet aan je rechtervoet en de linkerschoen aan je 
linkervoet. Zo zijn ze gemaakt. Zo heeft de maker het bedoeld. Zo kun je goed lopen.  

- Verbind aan de Bijbel: Zo is het ook met een man en een vrouw. Ze zijn anders, maar ze 
hebben elkaar nodig. God heeft ze verschillend geschapen, maar ze horen bij elkaar. Samen 
zijn ze een paar. We gaan er uit de Bijbel over lezen.  

 
Bijbel erbij 

Lees Genesis 1 vers 26-28 en Genesis 2 vers 18-23 en bespreek deze verzen met behulp van 
deze vragen: 

 
1. Wat betekent het dat de mens geschapen is naar Gods beeld (1:27)? (Wie naar het beeld 
van de koning op een munt kijkt, ziet hoe de koning is. Wie naar de mens keek, zag hoe God 

was. Zij weerspiegelden God) 
 

2. God schiep een man en een vrouw. Letterlijk staat er: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij 
hen. Wat zegt ons dat? (God schiep de mens verschillend. Blijkbaar was er een man en een 

vrouw in de mens nodig om te kunnen laten zien Wie God is. In de Bijbel zien we dan ook dat 
God Zich soms vergelijkt met een Vader en soms met een Moeder) 
 

3. Man en vrouw zijn verschillend. Waarom is dat (2:18)? (Om elkaar te helpen, elkaar aan te 
vullen. Ze hebben elk hun sterke en zwakke kanten en mogen elkaar daarin tot een hand en 

een voet zijn. Juist omdat ze verschillend zijn, vormen ze een paar(net als bij de schoenen)) 
 
4. Eerst is Adam gemaakt, daarna Eva. Wat leert ons dat over de verschillende taken van 
mannen en vrouwen (zie bijvoorbeeld 1 Timothüs 2:12-13)?  
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5. Kun je samenvatten wat de Bijbel zegt over de man en de vrouw (zie bijvoorbeeld Efeze 5 
vers 23)? Hoe zie je dat in lichaamsbouw en karaktereigenschappen terug?  
(De man is geschapen om leiding te geven aan de vrouw en om hulp te krijgen van een 
vrouw. De vrouw is geschapen om geleid te worden door een man en hem hulp te geven. 
Deze orde van God zie je terug in de lichaamsbouw en in karaktereigenschappen. God heeft 
het lichaam en de geest van man en vrouw passend gemaakt voor de taken die Hij voor hen 

in het leven te doen heeft. In het lichaam van de vrouw is een kamertje waar een baby kan 
groeien (baarmoeder) en na de geboorte van een baby komt er uit haar borsten melk voor de 
baby. Wat heeft de Heere man en vrouw mooi geschapen!) 
 
6. Wat betekenen deze Bijbelse gegevens voor jou als jongen/meisje? (Je bent als jongen 
‘mannelijk’ geschapen en als meisje ‘vrouwelijk’. Neem allebei je eigen plaats in die God je 
gegeven heeft. Jongen, gedraag je mannelijk en meisje, gedraag je vrouwelijk. In deze tijd 
wordt geprobeerd om verschillen tussen man en vrouw zoveel mogelijk weg te doen. Maar 
het is net als bij de schoenen. Als je de linkerschoen aan de rechtervoet doet, gaat het niet 
goed. De linkerschoen is gemaakt voor de linkervoet en de 
rechterschoen voor de rechtervoet. Sta op de plaats die God je 
heeft gegeven. Richt je leven als jongen en als meisje in zoals 
God je heeft geschapen. Vraag de Heere om je te vormen tot 
een Bijbelse man en een Bijbelse vrouw.)   
 
 

Bezig 
Je kunt dit Bijbelonderwijs op verschillende manier verwerken: 
Jonge kinderen: 
- Geef ze een afbeelding van een man en een vrouw en laat ze zelf tekenen wat ze vinden 
dat bij een man hoort en wat bij een vrouw 
Oudere kinderen: 
- Geef ze een afbeelding van een man en een vrouw en laat ze zelf Bijbelteksten opzoeken 
en eromheen schrijven die iets zeggen over het man- en vrouw-zijn. 

Alle leeftijden: 
- Leer Genesis 1 vers 27 of Mattheüs 19 vers 4b uit het hoofd. Leerondersteuning in de vorm 
van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis127-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus194b-leren/ 
 

 

Besluiten 
Adam en Eva waren volmaakt geschapen. Adam voelde zich helemaal man en Eva voelde 
zich helemaal vrouw. Na de zondeval is er veel gebrokenheid in de wereld. Er kan lichamelijk 

iets zijn waardoor iemand mannelijke of vrouwelijke lichaamskenmerken niet heeft. Iemand 
kan zich ook wat minder man of wat minder vrouw voelen. Wat zou jij tegen zo iemand 
zeggen vanuit dit Bijbelonderwijs van vandaag (zie eventueel ook Galaten 3:26-28)? 
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