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Efeziërs 5:22-24 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan 
den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het 
Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk 
de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen 
mannen in alles.

Efeziërs  5:31 Daarom zal  een mens zijn  vader  en moeder  verlaten,  en zal  zijn 
vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.

Efeziërs 5:33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn 
eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.

1 Corinthiërs 7:3 De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en 
desgelijks ook de vrouw aan den man.

1 Corinthiërs 7:34 Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde 
bekommert  zich  met  de  dingen  des  Heeren,  opdat  zij  heilig  zij,  beide  aan 
lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der 
wereld, hoe zij den man zal behagen.

Colossenzen  3:18  Gij  vrouwen,  zijt  uw  eigen  mannen  onderdanig,  gelijk  het 
betaamt in den Heere.

1 Timotheüs 2:11-15 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. 
12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar 
wil, dat zij in stilheid zij. 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 14 En 
Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding 
geweest. 15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het 
geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Genesis  3:16  Tot  de  vrouw zeide  Hij:  Ik  zal  zeer  vermenigvuldigen  uw smart, 
namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw 
begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

1 Petrus 3:1,2 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat 
ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen 
zonder Woord mogen gewonnen worden; 2 Als zij zullen ingezien hebben uw 
kuisen wandel in vreze.

Titus 2:1-5 Doch gij,  spreek hetgeen der gezonde leer  betaamt. 2 Dat de oude 
mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in 
de lijdzaamheid. 3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk 
den heiligen betaamt,  dat  zij  geen lasteressen zijn,  zich niet  tot  veel  wijns 
begevende, maar leraressen zijn van het goede; 4 Opdat zij de jonge vrouwen 
leren voorzichtig  te zijn,  haar  mannen lief  te  hebben,  haar  kinderen lief  te 
hebben; 5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar 
eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

Spreuken  12:4  Een  kloeke  huisvrouw  is  een  kroon  haars  heren;  maar  die 
beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.

Spreuken 14:1 Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar die zeer dwaas is, breekt 
het af met haar handen.



Spreuken 19:13 Een zotte zoon is zijn vader grote ellende; en de kijvingen ener 
vrouw als een gestadig druipen.

Spreuken 21:9  Het  is  beter  te  wonen op een hoek van het  dak,  dan met  een 
kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

Spreuken  21:19  Het  is  beter  te  wonen  in  een  woest  land,  dan  bij  een  zeer 
kijfachtige en toornige huisvrouw.

Spreuken 25:24 Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een 
kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

Spreuken  27:15,16  Een  gedurige  druiping  ten  dage  des  slagregens  en  een 
kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk. 16 Elkeen, die haar verbergt, zou den 
wind verbergen, en de olie zijner rechterhand, die roept.

Spreuken 31:10-31  Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar 
waardij is verre boven de robijnen. 11 Beth. Het hart haars heren vertrouwt op 
haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. 12 Gimel. Zij doet hem goed en geen 
kwaad, al de dagen haars levens. 13 Daleth. Zij zoekt wol en vlas, en werkt met 
lust harer handen. 14  He. Zij is als de schepen eens koopmans; zij doet haar 
brood van verre komen. 15 Vau. En zij staat op, als het nog nacht is, en geeft 
haar huis spijze, en haar dienstmaagden het bescheiden deel. 16 Zain. Zij denkt 
om  een  akker,  en  krijgt  hem;  van  de  vrucht  harer  handen  plant  zij  een 
wijngaard. 17  Cheth. Zij  gordt haar lenden met kracht, en zij  versterkt haar 
armen. 18 Teth. Zij smaakt, dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat des 
nachts  niet  uit.  19  Jod.  Zij  steekt  haar  handen  uit  naar  de  spil,  en  haar 
handpalmen vatten den spinrok. 20 Caph. Zij breidt haar handpalm uit tot den 
ellendige; en zij  steekt haar handen uit  tot den nooddruftige. 21  Lamed. Zij 
vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw; want haar ganse huis is met 
dubbele  klederen  gekleed.  22  Mem.  Zij  maakt  voor  zich  tapijtsieraad;  haar 
kleding is fijn linnen en purper. 23 Nun. Haar man is bekend in de poorten, als 
hij  zit  met  de  oudsten  des  lands.  24  Samech.  Zij  maakt  fijn  lijnwaad  en 
verkoopt  het;  en  zij  levert  den  koopman  gordelen.  25  Ain.  Sterkte  en 
heerlijkheid zijn haar kleding; en zij lacht over den nakomenden dag. 26 Pe. Zij 
doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der goeddadigheid. 
27 Tsade. Zij beschouwt de gangen van haar huis; en het brood der luiheid eet 
zij niet. 28  Koph. Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig;  ook 
haar  man,  en  hij  prijst  haar,  zeggende:  29  Resch.  Vele  dochteren  hebben 
deugdelijke  gehandeld;  maar  gij  gaat  die  allen  te  boven.  30  Schin.  De 
bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid;  maar een vrouw, die den 
HEERE vreest,  die  zal  geprezen worden.  31  Thau.  Geef  haar  van de vrucht 
harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten.
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