
Vrouwen in de Bijbel 

Johannes 4:4-43. En Hij (Jezus) moest door Samaria gaan. 
Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de 

bron van Jakob. 

Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 

Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken. 

(Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.) 

De Samaritaanse vrouw dan zei tot Hem: Hoe vraagt U die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? 

Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. 

Jezus antwoordde en zei tot haar: Als u de gave van God kende en Wie Hij is die tot u zegt: Geef Mij te drinken, dan zou u aan 

Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven. 

De vrouw zei tot Hem: Heer, U hebt geen putemmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? Bent U soms 

groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken, en zijn zonen en zijn vee? 

Jezus antwoordde en zei tot haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben; maar ieder die drinkt van het water dat Ik 
hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water 

dat springt tot in het eeuwige leven. 

De vrouw zei tot Hem: Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. 

Hij zei tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. 

De vrouw antwoordde en zei tot Hem: Ik heb geen man.  

Jezus zei tot haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man; want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt is uw man niet; dit 

heb u naar waarheid gezegd. 

De vrouw zei tot Hem: Heer, ik zie dat U een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en u zegt dat in 

Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. 

Jezus zei tot haar: Geloof Mij, vrouw, er komt een uur dat u noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U 

aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat 
de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden. 

God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

De vrouw zei tot Hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd; wanneer Die is gekomen, zal Hij ons alles 

verkondigen. 

Jezus zei tot haar: Ik ben het, die tot u spreek. 

En hierop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak; toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat 

spreekt U met haar? 

De vrouw verliet dan haar watervat en ging weg naar de stad en zei tot de mensen: 

Komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is Deze niet de Christus? 

Zij gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.….Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van 

de vrouw, die getuigde: Hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. 

Toen dan de Samaritanen naar Hem toe waren gekomen, vroegen zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen. 
En er geloofden er veel meer om zijn woord; en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer op uw zeggen, want wijzelf 

hebben Hem gehoord en weten dat Deze waarlijk de Heiland van de wereld is.  

Johannes 8:3-11. En de schriftgeleerden en de farizeeen brachten bij Hem een vrouw, op overspel betrapt. (Merk op dat ze wel de 
vrouw, maar niet de man brachten) En zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: 

Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen; U 

dan, wat zegt U? 

En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij Hem konden aanklagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de 

grond. 

En toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar 

werpen. 

En opnieuw bukte Hij neer en schreef op de grond. 

Maar toen zij dit hoorden, gingen zij weg, een voor een, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe; en Hij werd alleen gelaten, 

en de vrouw die in het midden stond. 

En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 



En zij zei: Niemand, Heer. En Jezus zei tot haar: Ik veroordeel u ook niet; ga heen, zondig voortaan niet meer. 

Lukas 7: 36-50. Een van de farizeeen nu vroeg Hem bij zich te eten; en Hij ging in het huis van de farizeeer en lag aan. 
En zie, een vrouw die in de stad een zondares was en die merkte dat Hij in het huis van de farizeeer aanlag, bracht een albasten 

fles met balsem, ging wenend achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon zijn voeten met haar tranen nat te maken en droogde ze 

af met de haren van haar hoofd, en zij kuste zijn voeten innig en zalfde ze met de balsem. 

Toen nu de farizeeer die Hem had genodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Deze een profeet was, zou Hij wel weten wie en wat 

voor een vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. 

En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. (Hij nu sprak: Meester, zeg het.) 

Een schuldeiser had twee schuldenaars; de een was vijfhonderd denaren schuldig en de ander vijftig. Toen zij niet konden betalen, 

schonk hij het hun beiden. Wie van hen dan zal hem het meest liefhebben? 

Simon antwoordde en zei: Ik veronderstel, hij aan wie hij het meest heeft geschonken. Hij nu zei tot hem: U hebt juist geoordeeld. 

En terwijl Hij Zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn 

voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus 

hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf dat Ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten innig te kussen. Met olie 
hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met balsem mijn voeten gezalfd. Daarom zeg Ik u: haar vele zonden zijn vergeven, 

want zij heeft veel liefgehad; maar wie weinig wordt vergeven, die heeft weinig lief. 

Hij nu zei tot haar: Uw zonden zijn vergeven.  

En zij die mee aanlagen, begonnen onder elkaar te zeggen: Wie is Deze dat Hij zelfs zonden vergeeft? 

Hij nu zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. 

Lukas 10:38-42. Het gebeurde nu, terwijl zij reisden, dat Hij (Jezus) in een dorp kwam, en een vrouw genaamd Martha ontving 

Hem in haar huis. 

En deze had een zuster, Maria geheten, die ook aan de voeten van de Heer zat en naar zijn woord luisterde. 

Martha echter werd zeer in beslag genomen door veel dienen; en zij kwam erbij staan en zei: Heer, bekommert U Zich er niet om 

dat mijn zuster mij allen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen. 

De Heer echter antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen, maar een ding is nodig; 

want Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. 

En tenslotte een tweetal aanhalingen van apostelen: 

Efeze 5:22-33. Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, 

evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente: Hij is de Behouder van het lichaam. 

Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. 

Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat 

Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, 

heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. 

Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben 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, evenals ook Christus de gemeente. 

Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten 

en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn’. 
Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. 

In elk geval, ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man 

1Petrus 3:7. Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en bewijst hun eer, omdat zij 

ook medeerfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 

 


