
Hustruerne   Skriften   - Wives Scriptures  

Efeserne  5:22-24  Hustruerne  skulle  underordne  sig  under  deres  egne 
Mænd, som under Herren; 23 thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom 
også Kristus er Menighedens Hoved. Han er sit Legemes Frelser. 24 Dog, 
ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, således skulle også 
Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alle Ting.

Efeserne 5:31 Derfor skal et Menneske forlade sin Fader og Moder og holde 
fast ved sin Hustru, og de to skulle være eet Kød.

Efeserne 5:33 Dog, også I skulle elske hver især sin egen Hustru som sig 
selv; men Hustruen have Ærefrygt for Manden!

1  Korinthierne  7:3  Manden yde Hustruen sin  Skyldighed;  ligeledes  også 
Hustruen Manden.

1 Korinthierne 7:34 Og der er også Forskel imellem Hustruen og Jomfruen. 
Den ugifte er bekymret for de Ting, som høre Herren til, for at hun kan 
være hellig både på Legeme og Ånd; men den gifte er bekymret for det, 
som hører Verden til, hvor ledes hun kan behage Manden.

Kolossenserne 3:18 I Hustruer! underordner eder under eders Mænd, som 
det sømmer sig i Herren.

1  Timotheus  2:11-15  En  Kvinde  bør  i  Stilhed  lade  sig  belære,  med  al 
Lydighed; 12 men at være Lærer tilsteder jeg ikke en Kvinde, ikke heller 
at byde over Manden, men at være i Stilhed. 13 Thi Adam blev dannet 
først, derefter Eva; 14 og Adam blev ikke bedraget, men Kvinden blev 
bedraget og er falden i Overtrædelse. 15 Men hun skal frelses igennem 
sin Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kærlighed og Hellighed med 
Ærbarhed.

1 Mosebog 3:16 Til Kvinden sagde han: "Jeg vil meget mangfoldiggøre dit 
Svangerskabs Møje; med Smerte skal du føde Børn; men til  din Mand 
skal din Attrå være, og han skal herske over dig!"

1 Peter 3:1,2 Ligeså, I Hustruer! underordner eder under eders egne Mænd, 
for at, selv om nogle ere genstridige imod Ordet, de kunne vindes uden 
Ord ved Hustruernes Vandel,  2 når  de iagttage eders kyske Vandel i 
Frygt.

Titus 2:1-5 Du derimod, tal, hvad der sømmer sig for den sunde Lære: 2 at 
gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare,  sindige, sunde i  Troen, i 
Kærligheden,  i  Udholdenheden;  3  at  gamle  Kvinder  ligeledes  skulle 
skikke sig, som det sømmer sig hellige, ikke bagtale, ikke være forfaldne 
til megen Vin, men være Lærere i, hvad godt er, 4 for at de må få de unge 
Kvinder til at besinde sig på at elske deres Mænd og at elske deres Børn, 
5 at være sindige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, 
for at Guds Ord ikke skal bespottes.



Ordsprogenes 12:4 En duelig Kvinde er sin Ægtemands Krone, en dårlig er 
som Edder i hans Ben.

Ordsprogenes 14:1 Visdom bygger sit hus,dårskabs hænder river det ned.
Ordsprogenes 19:13 Tåbelig Søn er sin Faders Ulykke, Kvindekiv er som 

ustandseligt Tagdryp.
Ordsprogenes  21:9  Hellere  bo  i  en  Krog  på  Taget  end  fælles  Hus  med 

trættekær Kvinde.
Ordsprogenes 21:19 Hellere bo i et Ørkenland end hos en trættekær, arrig 

Kvinde.
Ordsprogenes 25:24 Hellere bo i  en Krog på Taget end fælles Hus med 

trættekær Kvinde.
Ordsprogenes  27:15,16  Ustandseligt  Tagdryp  en  Regnvejrsdag  og 

trættekær Kvinde ligner hinanden; 16 den, som vil skjule hende, skjuler 
Vind, og hans højre griber i Olie.

Ordsprogenes  31:10-31  Hvo  finder  en  duelig  Hustru?  Hendes  Værd  står 
langt  over  Perlers.  11  Hendes  Husbonds  Hjerte  stoler  på  hende,  på 
Vinding skorter det ikke. 12 Hun gør ham godt og intet ondt alle sine 
Levedage. 13 Hun sørger for Uld og Hør, hun bruger sine Hænder med 
Lyst. 14 Hun er som en Købmands Skibe, sin Føde henter hun langvejs 
fra. 15 Endnu før Dag står hun op og giver Huset Mad, sine Piger deres 
tilmålte  Del.  16  Hun  tænker  på  en  Mark  og  får  den,  hun  planter  en 
Vingård,  for  hvad  hun har  tjent.  17  Hun bælter  sin  Hofte  med Kraft, 
lægger Styrke i sine Arme. 18 Hun skønner, hendes Husholdning lykkes, 
hendes Lampe går ikke ud om Natten. 19 Hun rækker sine Hænder mod 
Rokken, Fingrene tager om Tenen. 20 Hun rækker sin Hånd til den arme, 
rækker Armene ud til den fattige. 21 Af Sne har hun intet at frygte for sit 
Hus, thi hele hendes Hus er klædt i Skarlagen. 22 Tæpper laver hun sig, 
hun er klædt i Byssus og Purpur. 23 Hendes Husbond er kendt i Portene, 
når han sidder blandt Landets Ældste. 24 Hun væver Linned til Salg og 
sælger  Bælter  til  Kræmmeren.  25  Klædt  i  Styrke  og  Hæder  går  hun 
Morgendagen i Møde med Smil. 26 Hun åbner Munden med Visdom, med 
mild Vejledning på Tungen. 27 Hun våger over Husets Gænge og spiser ej 
Ladheds Brød. 28 Hendes Sønner står frem og giver hende Pris, hendes 
Husbond synger hendes Lov: 29 "Mange duelige Kvinder findes, men du 
står over dem alle!" 30 Ynde er Svig og Skønhed Skin; en Kvinde, som 
frygter  HERREN,  skal  roses.  31  Lad  hende  få  sine  Hænders  Frugt, 
hendes Gerninger synger hendes Lov i Portene.
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