
Vroue Skrif - Wives

Efesiërs 5:22-24 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die 
Here. 23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof  
is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. 24 Maar 
soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook 
in alles aan hul eie mans wees.

Efesiërs 5:31 Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy 
vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word.

Efesiërs 5:33 In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou 
liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.

1 Korintiërs 7:3 Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid 
bewys, en net so ook die vrou aan die man.

1 Korintiërs 7:34 Daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd; die 
ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die 
liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge 
van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.

Kolossense 3:18 Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in 
die Here.

1  Timoteus  2:11-15  Die  vrou  moet  haar  in  stilte  laat  leer  in  alle 
onderdanigheid. 12 Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of  
oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. 13 Want Adam is 
eerste gemaak, daarna Eva. 14 En Adam is nie verlei nie, maar die vrou 
het haar laat verlei en het in oortreding gekom. 15 Maar sy sal gered 
word  deur  kinders  te  baar,  as  hulle  bly  in  geloof  en  liefde  en 
heiligmaking, met ingetoënheid.

Genesis 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou 
moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou 
man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.

1 Petrus 3:1,2 Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, 
sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die 
wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word 2 as hulle jul reine, 
godvresende wandel aanskou het.

Titus 2:1-5 Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. 2 Die ou manne 
moet nugter wees, waardig, ingetoë, gesond in die geloof, in die liefde, 
in die lydsaamheid. 3 Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos 
dit  die  heiliges  betaam,  geen  kwaadspreeksters  of  aan  baie  wyn 
verslaaf  nie,  maar  leraresse  van wat  goed is,  4  sodat  hulle  die  jong 
vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, 5 
ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat 
die woord van God nie belaster word nie.

Spreuke 12:4 'n Deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat 
skande maak, is soos 'n verrotting in sy gebeente.



Spreuke 14:1 Die wysheid van die vroue bou die huis,  maar die sotheid 
breek dit met eie hande af.

Spreuke 19:13 'n Dwase seun is 'n ramp vir sy vader, en die gekyf  van 'n 
vrou is 'n aanhoudende gedrup.

Spreuke 21:9,19 Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n 
twisgierige  vrou en 'n  gemeenskaplike  huis.  19  Dit  is  beter  om in  'n 
woeste land te woon as by 'n twisgierige vrou en ergernis.

Spreuke  25:24  Om te  woon  op  die  hoek  van  'n  dak,  is  beter  as  by  'n 
twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis.

Spreuke 27:15,16 'n Aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n 
twisgierige vrou is net eenders. 16 Wie haar wil teëhou, hou wind teë, en 
sy regterhand ontmoet olie.

Spreuke 31:10-31 Alef. Wie sal 'n deugsame vrou vind? want haar waarde is 
ver bo korale. 11 Bet. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins 
sal dit hom nie ontbreek nie. 12 Gimel. Sy doen aan hom goed, en nie 
kwaad nie, al die dae van haar lewe. 13 Dalet. Sy sorg vir wol en vlas, en 
sy  werk  met  gewillige  hande.  14  He.  Sy  is  soos  die  skepe  van  'n 
handelaar--van ver af bring sy haar brood in. 15 Wau. En sy staan op as 
dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel 
aan haar diensmeisies. 16 Sajin. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, 
van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. 17 Get. Sy omgord haar 
lendene met krag en hou haar arms stewig. 18 Tet. Sy voel dat haar wins 
goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. 19 Jod. Sy steek haar 
hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. 20 Kaf. 
Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na 
die behoeftige. 21 Lamed. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë 
die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof. 22 Mem. Sy 
maak vir haarself  dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. 23 
Noen. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van 
die land sit. 24 Samek. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer 
sy aan die handelaars. 25 Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor 
die  dag  wat  kom.  26  Pe.  Haar  mond  maak  sy  oop  met  wysheid,  en 
vriendelike onderrigting is op haar tong. 27 Sade. Opmerksaam gaan sy 
die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. 
28 Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy 
prys haar: 29 Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref  
hulle  almal.  30  Sjin.  Die  bevalligheid  is  bedrog,  en  die  skoonheid  is 
nietigheid; 'n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word. 31 Tau. 
Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in 
die poorte.
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