


78. WETTISCH 
of 

FEMINISTISCH?



Wat is het feminisme?

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke 
stromingen of bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, 

die ongelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op 

economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak. 

Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft 
opheffing na van ongelijke behandeling van mannen en 

vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie van vrouwen en 
strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld. De vele verschillende 

stromingen van het feminisme hebben soms tegengestelde 
visies, maar op hoofdlijnen bestaat er wel overeenstemming.

Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(sociale_wetenschappen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenbeweging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kritisch_denken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emancipatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autonomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huiselijk_geweld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksueel_misbruik


- Vrouwen gelijke kansen als mannen 
(maatschappelijk niveau, salaris etc.)

- Vrouwen krijgen kiesrecht

- Tegen seksueel geweld mbt vrouwen

- Recht op abortus

- Recht op vrije seks

Speerpunten feminisme



Wat is wettisch? (wetticisme)

Met onbijbelse wetten en regels God proberen te behagen en zo 
een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Het niet 
langer uit genade leven maar uit werken van de Wet van Mozes.

- “Je moet 2 uur per dag bidden”

- “Je moet zoveel per maand aan God geven” 

- “Je moet een rok aan naar de kerk” (mannen liepen zelf in een rok)

- “Je moet zondag naar die specifieke kerk gaan”

- “Je mag op zondag niet buiten spelen”

- “Je moet mij gehoorzamen omdat God dat zegt tegen mij”



– “Als je jezelf aan wetten en regels houd ben je net als de 
de Farizeeën, als Christenen zijn we vrij van de Wet dus 

kunnen we doen wat we willen door ons te laten leiden door 
de Geest.” 

– “Als je veel met de Bijbel bezig bent (Bijbelkennis opdoet) 
moet je oppassen dat je niet net als de Farizeeën wordt die 
veel kennis hadden van het Woord maar niet wandelden in 

de liefde.’’ 

– “Het vertellen/aanspreken/corrigeren van elkaar over de 
dingen die in de Bijbel staan m.b.t. een zondige levensstijl is 

liefdeloos en wettisch.”



Wat zegt de Bijbel over de positie man/vrouw?

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij 

hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp 

haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in 
de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Genesis 1:27-28 HSV

  Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen 
is; Ik zal een hulp (Strong 05828) voor hem maken 

als  iemand  tegenover hem. 
Genesis 2:18 HSV



Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat 
hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de 

plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die 
Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij 

Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn 
beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd 

worden, want uit de man is zij genomen. 
Genesis 2:21-23 HSV

Heel treffend schrijft Matthew Henry daarover in zijn commentaar 
op Genesis: ‘De vrouw werd geboren uit een rib uit Adams zij, niet 
uit zijn hoofd om hem te overtreffen, niet uit zijn voeten om door 

hem vertreden te worden, maar uit zijn zij, om zijns gelijke te 
wezen, onder zijn arm om door hem beschermd te worden en nabij 

zijn hart om door hem bemind te worden.’



Hoe mannen moeten omgaan met hun vrouw

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de 
gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 

overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te 
reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar 

in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente 
zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig 

en smetteloos zou zijn.

Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als 
hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft 

zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees 
gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere 

de gemeente.



Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees 
en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn 

vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.  

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog 
op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, 

ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo 
liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag 

hebben voor haar man.
Efeze 5:25- 33 HSV



Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet 
verbitterd tegen haar.
Kolossenzen 3:19 HSV

  U, mannen, moet verstandig omgaan met uw 
vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met 

respect, want zij deelt samen met u in de 
genade van het nieuwe leven. Dan staat niets 

uw gebeden in de weg.  
1Petrus 3:7 HSV



Hoe vrouwen moeten omgaan met hun man

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals 
aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, 

zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij 
is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de 
gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren 

ook de vrouwen in alles hun eigen mannen 
onderdanig te zijn.
Efeze 5:22 - 24 HSV

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals 
het behoort in de Heere.  

Colossenzen 3:18 HSV



Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag 
zijn zoals het heiligen past: geen 

kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, 
maar leraressen van het goede, opdat zij de 

jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun 
man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, 

bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun 
huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen 
onderdanig te zijn, opdat het Woord van God 

niet gelasterd wordt.
Titus 2:3 - 5 HSV



Een deugdelijke vrouw is de kroon van 
haar man, maar zij die hem beschaamd 

maakt, is als verrotting in zijn 
beenderen.

Spreuken 12:4 HSV

Het is beter te wonen in een 
woestijnachtig land dan bij een 
twistzieke en tergende vrouw.

Spreuken 21:19 HSV



Moet een vrouw zwijgen in een gemeente/Mag een vrouw leiding geven?

Want God is geen God van wanorde, maar van 
vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. 

Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het 
is hun immers niet toegestaan te spreken, maar 

bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. 

En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis 
aan hun eigen man vragen. Het is immers 

schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te 
spreken. 

1 Korinthe 14:33-35 HSV



Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met 
eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet 
met het vlechten van het haar of met goud of 

parels of kostbare kleren, maar met goede 
werken, wat bij vrouwen past die belijden 

godvrezend te zijn. 

Een vrouw moet zich laten onderwijzen in 
stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet 

toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet 
dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich 

stil houdt. 



Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 
En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, 

toen zij misleid werd, tot overtreding 
gekomen.  

Maar zij zal in de weg van het baren van 
kinderen zalig worden, als zij blijft in 

geloof, liefde en heiliging, gepaard met 
bezonnenheid.

1 Timotheüs 2:9 - 15 HSV



Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd 
heeft, onteert zijn hoofd. Iedere vrouw echter die bidt of 

profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, 
want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.

1 Korinthe 11:5 HSV

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw 

dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen 
visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En 
ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die 
dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:17 - 18 HSV

Vrouwen hebben geen kleinere Heilige Geest!



Priscilla onderwees Apollos over de weg 
van de Heere en had samen met haar man 

een huisgemeente bij haar thuis

In de synagoge begon hij nu vrijmoedig 
het woord te voeren. Toen Priscilla en 
Aquila hem hoorden, namen ze hem 

terzijde en legden hem uit wat de Weg van 
God precies inhield. 

Handelingen 18:26 NBV



Wat zegt de Bijbel over hoofdbedekking en lang/kort haar? 
(1. Korinthe 11:2 - 16 )

Een mooie uitleg over hoofdbedekking:

https://www.youtube.com/watch?v=7Zqbi2TOXH4

https://www.119ministries.nl › item › download

Uitleg van Derk Prince en Watchman Nee op de 
website: www.1indenaamvanJezus.nl

https://www.youtube.com/watch?v=7Zqbi2TOXH4
https://www.119ministries.nl/media-119-ministries/item/download/256_e2d4404fd3cefbcdbe4e397feea87656


Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Prolife van Rendy Alcorn

– Seksuele indoctrinatie in schoolboek van Gezin in gevaar

– Hypergenade van Michael L. Brown


