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Teks – Genesis 1:26-28 

Tema – Vroue... die toppunt van God se 

skepping! 

 

1. SEËNGROET & VERWELKOMING 
Genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus 
Christus deur die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons.
  AMEN 

 
2. AANKONDIGINGE – per epos of by www.ngoverkruin.org.za 
 
3. GEBED 
 
4. LOFLIED – Lied 209 x 2 (Koor & Gemeente) 

beskikbaar op YouTube by https://youtu.be/FmsN_kKDGcg 
 
5. INLEIDING 

Vriende, vandag vier ons Nasionale Vrouedag in Suid-Afrika... 
 
Nasionale Vrouedag na aanleiding van die gebeure op 9 Augustus 1965 toe 
duisende vroue van verskillende etniese groepe ‘n optog gehou het na die 
Uniegebou in Pretoria – om te protesteer teen die destydse pasboek-stelsel. 
 
Op daai stadium van ons land se geskiedenis het die optog nie veel 
verandering gebring nie, maar tog was dit merkwaardig: want dit was 
hoofsaaklik vroue wat aan die optog deelgeneem het. 
 
Onthou dit was in ‘n tyd wat die vrou oor die algemeen heelwat minder regte 
en waardigheid in ons samelewing gehad het. ‘n Tyd wat die vrou eintlik nog 
gesien is as iemand wat nie regtig ‘n plek in die openbare lewe gehad het 
nie. En waar openbare deelname aan die politiek van die land (veral deur 
swart vroue) eenvoudig net nie gebeur het nie. 
 

http://www.ngoverkruin.org.za/
https://youtu.be/FmsN_kKDGcg


En daarom is daar na 1994 besluit om erkenning te gee aan die waagmoed 
van hierdie vroue wat in 1965 opgetrek het na die Uniegebou en vier ons 
nou elke jaar op 9 Augustus… Nasionale Vrouedag. 
 
Vriende, ek wil nie vandag met jou praat oor die politieke omstandighede 
en gebeure van 1965 nie.  Maar ek is oortuig daarvan dat ons opnuut weer 
in ons tyd moet nadink oor vroue... as mense... as unieke skepsels van 
God. 

 
6. SKRIFLESING & WOORDVERKONDIGING 

Kom ons begin by die begin – en kyk wat die Here ons in sy Woord leer oor 
die ontstaan van die vrou.  Ons gaan saamlees uit die baie bekende 
Genesis 1:26-28 
 

26 Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, 
ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die 
mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” 
27 God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het 
Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. 
28 Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, 
bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls 
in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde 
kruip.” 

 
Daar is natuurlik nog ‘n gedeelte wat handel oor die skepping van die mens. 
Dis amper soos ‘n ander kamerahoek waaruit ons na die skeppingsgebeure 
kan kyk... 
 
Dis die verhaal wat vertel word in Genesis 2:4(b) – 25... van HOE die 
skepping gemaak is… die plante- en diereryk... van die tuin van Eden en 
hoe die Here God al die diere na die mens toe gebring het en die mens 
name vir die diere gegee het...  En hoe die Here dan uit die ribbebeen vir 
die mens ‘n maat gemaak het..  
 
Nou… as mens Genesis 2:4 en verder lees, dan is die eerste saak wat ‘n 
mens aangryp die feit dat die Here die mens maak uit die stof van die aarde 
en dan “...lewensasem in sy neus blaas, sodat die mens ‘n lewende wese 
word...”  
 
Sien… God se eie lewensasem word die lewensasem van die mens. Niks 
anders is só gemaak nie – net die mens, God se verteenwoordiger, sy beeld! 
 
En dit gee al klaar vir ons ‘n aanduiding van die plek van die mens in die 
skepping – en die besondere verbintenis van die mens aan God self. Gaan 
lees gerus weer hoe Psalm 8 hierdie spesiale plek van die mens beskryf... 



 
En dan kom die fassinerende gedeelte in Genesis 2:18 wanneer die Here 
sê: 

Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak 
wat hom kan help, sy gelyke. 

 
En dan moet ons tog onmiddelik sê dat dit tog nie kon wees dat die mens 
alleen was nie… Die mens was dan saam met God. 
 
Hierdie helper… hierdie gelyke wat God geskep het… was dus nie daar 
bloot net as geselskap vir die mens nie.  Daar is ’n dieper rede daarvoor.  
Maar ons kom so bietjie later daarby uit. 
 
Vers 19 en 20 vertel vir ons dat die Here aankondig dat hy vir die mens ’n 
maat gaan maak… maar dan maak God eers al die wilde diere en die 
voëls… en Hy bring hulle almal na die mens toe sodat die mens vir hulle 
name kan gee. 
 
En ons kan sekerlik wonder hoekom die aankondiging dat Hy ‘n helper en 
gelyke gaan voorsien, maar dan skep God eers al die diere voordat hy die 
vrou skep? 
 
Ek reken dat die Here vir Adam wou wys hoe spesiaal die vrou is!  Nadat 
Adam al die diere name gegee het en besef het dat nie een van hulle vir 
hom ’n maat, ’n helper kon wees nie…  Dan skep God die vrou. 
 
Dis nie asof God per ongeluk vergeet het van die vrou nie…  Nee, Adam 
moes besef dat hy op sy eie NIE die beeld van God… die verteenwoordiger 
van God kon wees nie.  Daar kort iets… of moet ons dalk eerder sê:  Daar 
kort iemand! 
 
En dan begin die Here met die finale afronding… met die kroon van Sy 
skepping. Hy maak die mens volledig deur die vrou te maak.  En só kon 
hulle waarlik die beeld van God wees.  
 
En anders as die ander skepsele maak God nie die vrou uit die stof van die 
aarde nie…  Nee, Hy skep haar uit die man… 
 
Dis asof die verhaal vir ons wil vertel dat die man nie volledig was nie… dat 
daar nog iets gekort het… 
 
En dan laat die Here vir Adam in ‘n diep slaap val… Hy gee hom narkose… 
en voer ‘n baie spesiale operasie op hom uit: hy vat Adam se ribbebeen en 
bou daaruit vir hom ‘n helper, sy gelyke. 
 



Vriende, en dan lees ons dat Adam in ekstase is wanneer hy wakker word 
en sien wat die Here gemaak het. Hy het nog nooit so iets moois gesien nie. 
Die vrou is asemrowend. 
 
Sy is soos hy – maar tog so anders! ‘n Mens kan jou indink dat Adam sy oë 
nie van die vrou kon afhou nie.  

 
En dan gee Adam ook vir haar ‘n naam: hy noem haar “vrou”, want juig hy, 
sy is uit die man geneem!  
 
Nou in die Hebreeus is die woord vir man “ish” en vir vrou is dit “isha.” Dit 
klink of dit uit dieselfde woordstam afkomstig kan wees, maar daar is onder 
die slim ouens nie eenstemmigheid daaroor nie. 
 
So tong in die kies… sou die vroue in Suid-Afrika dalk kon sê die woord 
“eiish” klink vir hulle presies na dit wat hulle maar nog altyd van mans dink... 
 
Vriende… God rond Sy skepping af met hierdie meesterstuk: ‘n 
asemrowende vrou - uit die ribbebeen van die man.  En dis hoekom die 
Here die vrou geskep het eers nadat Hy al die diere geskep het…  Sy is die 
toppunt van die skepping. 
 
Die Genesisverhaal vertel mos ook vir ons dat God gekyk het na alles wat 
Hy gemaak het… en dat dit baie goed was… 
 
Met ‘n onbeskryflike vreugde het God aan die einde van die sesde dag 
gekyk na Sy skepping… nou volledig en afgerond. 
  
Dis nogal interessant om te sien wat die betekenisse is van die Hebreeuse 
woorde wat in ons Afrikaanse Bybel met helper en gelyke vertaal is. 
 
Die Hebreeuse woord vir helper het eintlik ‘n sterker betekenis as dit wat 
ons gewoonlik koppel aan die Afrikaanse woord. Op ‘n hele paar plekke in 
die Ou Testament word hierdie woord gebruik om ‘n kragtige en uitgebreide 
hulpverlening en ondersteuning uit te beeld. In die meeste gevalle gaan dit 
oor dominante militêre magte of gewapende soldate (bv. Deut. 33:7 en Eks. 
18:4). Eva is dus ook daar om vir Adam te help as ‘n kragtige en invloedryke 
metgesel. 
 
En wat hier met gelyke vertaal is, is in die Ou Afrikaanse Vertaling meer 
letterlik vertaal met “...’n hulp wat by hom pas…”  Hierdie Hebreeuse woord 
kan ook beteken:  gepas of teenoorgesteld of kontrasterend. 
 



Die vrou is dus nie dieselfde as die man nie, maar sy pas by hom, in dié sin 
dat sy soos daai laaste legkaartstukkie is wat die prentjie volledig en duidelik 
maak. 
 
Saam is hulle die ware weerspieëling van wie en hoe God is. Saam beeld 
hulle God uit en verteenwoordig hulle Hom. En so is hulle dan mekaar se 
gelykes…  Een is nie belangriker as die ander nie…  Een is nie meer beeld 
van God as die ander nie… 
 
Saam is hulle die perfekte uitbeelding van hulle Skepper – die toppunt van 
sy skeppingswerk op aarde.  
 
Hoe die man en vrou bymekaar pas kom juis ook daarin na vore dat God 
die vrou opbou uit die ribbebeen van die man. God maak nie die vrou deur 
maar weer stof van die aarde te neem en sy lewensasem daarin te blaas – 
soos toe Hy vir Adam gemaak het nie. Nee: Hy bou haar op uit Adam se 
ribbebeen. 
 
Wat dit vir ons in die skeppingsverhaal beteken is dít: toe die Here die vrou 
gemaak het, het Hy dit wat Hy alreeds in die man geskape het, dit wat 
alreeds in die man was (die ribbebeen met die DNA daarbinne), gebruik om 
iets uit hom te maak wat soos die man is – maar ook totaal anders is. Iets 
wat hom aanvul en volledig maak. Iets waarsonder die man nie voluit en 
volledig sou kon bestaan nie. 
 
Dis nie om dowe neute wat hierdie gedeelte ook dikwels as bloudruk vir die 
huwelik tussen man en vrou beskou word nie. Daar is ‘n diep geheimenis 
daarin opgesluit.  Gaan lees maar gerus weer wat Paulus vir die gelowiges 
in Efese hieroor skryf in Efes 5:21-33.   
 
En as ons dan vir ‘n oomblik vooruitkyk na wat sou kom in die Nuwe 
Testament, dan sien ons al hoe duideliker hierdie lyn: ‘n Bruidegom wat uit 
‘n vrou (Maria) gebore word, wat sy bruid (die kerk) mis, wat nie meer sonder 
haar wil wees nie en dan Homself gee en alles opoffer om weer in die volste 
sin van die woord by haar en een met haar te kan wees.  
 
Net soos wat Adam destyds in ekstase was oor die vrou wat die Here na 
hom toe gebring het, net so kyk die tweede Adam (Jesus Christus) elke dag 
nog steeds met ‘n brandende liefde in sy hart en in sy oë na sy bruid - na 
my en jou!  
 
En dis die rede, vriende, waarom dit so verskriklik is dat daar soveel gevalle 
van geweld teen vroue in ons land gepleeg word elke dag.  Dit gaan nie in 
die eerste plek oor basiese menseregte nie… dit gaan oor die waarde wat 
God self aan die vrou gegee het… 



 
Dis moeilik om amptelike syfers te kry, maar volgens kenners is ons die land 
in die wêreld waar die meeste gevalle van geweld teenoor vroue voorkom.  
En amper nog meer ontstellend hoe hierdie syfers toegeneem het 
gedurende die afgelope tyd van inperking met die Coronavirus... 
 
Daar is letterlik talle gevalle van aanranding en verbale geweld binne en 
buite gesinne… waar vrouens sleg gesê word, verkleineer word, met 
minagting hanteer word gewoon net omdat hulle vroue is en daar die 
perspesie is dat hulle maar so hanteer mag word. 
 
Volgens die SA Instituut vir Rasseverhoudinge word daar elke 4 minute ‘n 
vrou verkrag in ons land.  Dis absoluut afgryslik en totaal onaanvaarbaar…  
 
’n Studiestuk wat in 2012 deur die SA Mediese Navorsingsraad gedoen is, 
wys daarop dat daar omtrent elke 8 uur ‘n vrou in Suid-Afrika vermoor word 
– deur haar “intimate partner”, met ander woorde die man met wie sy 
saamwoon of getroud is.  
 
Vriende, kom ons wees maar eerlik met mekaar…  Daar is min plekke in 
ons land waar vroue – van watter ouderdom ookal – regtig veilig is. 
Duisende vroue word elke jaar in ons land fisies aangerand of verkrag. Ons 
het ‘n siek samelewing geword... en te veel mense haal maar net hulle 
skouers op. 
 
Wat is my en jou standpunt hieroor – veral ons wat mans is?  Wat doen ons 
as die kerk van die Here hieraan? 
 
Veral as ons raaksien watter besondere plek die vrou in die skepping 
inneem – en op watter aangrypende manier die Here haar maak as die finale 
afronding van sy skepping?  
 
Só, dat sy onmisbaar is vir die volle verheerliking van God deur man en vrou 
wat sy beeld op aarde dra?  
 
En ook as ons weer verstaan dat daar ‘n baie diep betekenis in is dat die 
vrou uit die man gemaak is – en dat ons daarin iets profeties sien van die 
verlossingswerk wat die Bruidegom vir sy bruidskerk kom doen het? 
 
Kan ek maar vir ‘n oomblik op Nasionale Vrouedag net met die mans praat? 
 
Hoe tree jy op teenoor jou vrou, jou ma, jou dogter? 
 
En hoe tree jy op teenoor vroue met wie jy andersins te doen kry?  Dalk by 
die werk… dalk in ’n winkel… of in jou woonbuurt of aftree-oord… 



 
Hoe leer jy jou seuns (bewustelik en onbewustelik) om teenoor vroue op te 
tree? 
 
Watter boodskap gaan van jou as man af uit oor die waarde en erkenning 
wat daar by jou is teenoor vroue?  
 
Praat jy ook neerhalend van vroue? 
 
Watse grappe vertel jy oor vroue? 
 
Vriende, doen ons as kerk... as gelowiges in Suid-Afrika genoeg om juis in 
hierdie tyd profeties hieroor in ons land te getuig? 
 
    
Mag dit so wees dat daar by ons dieselfde liefde, waardering en hoë agting 
vir die vrou sal wees as wat die Here op soveel maniere van die begin van 
die skepping af wys. 
 
Mag dit so wees dat ons mans, elke vrou sal beskerm en koester en dra 
soos wat ons Here Jesus vir sy bruidskerk gedoen het. 
 
Saam, as mans en vrouens, as gelykes en mekaar se helpers… moet ons 
die volle heerlikheid van God verteenwoordig en verkondig.  Saam is ons 
Sy beeld in hierdie wêreld. 
 
Mag ons daarom vandag die vroue eer… omdat God aan hulle as die 
toppunt van Sy skepping ’n ereplek gegee het. 
        AMEN 

 

7. GEBED 

 

8. SLOTLIED – Lied 602:1, 2, 4 en 5 

beskikbaar op YouTube by https://youtu.be/wkY8CpQ5Hcw 

 

9. SEËN 
Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons 
Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen – 

maar in die besonder met elke vrou – wees en bly.  AMEN 

 

https://youtu.be/wkY8CpQ5Hcw

