
Vrouwenmorgen 23-06-2022 

 
Mettie de Braal over ‘Christenvrouw zijn in de gemeente’. 

 
De morgen wordt geopend door Beline met het lezen van Luk. 10:38-42. Het gaat over Martha en 
Maria, 2 vrouwen die op verschillende manieren hun leven inrichten. Martha die draaft en Maria die 
de tijd neemt om aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. Martha gebruikt haar gaven die ze van 
de Heere gekregen heeft. De Heere Jezus laat zien dat dienen een tijdelijke waarde heeft, maar het 
zitten van Maria aan de voeten van de Hem heeft eeuwige waarde. We zingen psalm 143:10. 

 
Samenvatting van de lezing: 

We beginnen met nadenken over het thema. Wat verwacht je ervan? 

Als vrouw heb je veel rollen, je bent Christen, vrouw in de gemeente, familie, werk, enz. Er wordt 
veel van je verwacht, waar kies je voor? Welke spiegel gebruik je? Dat zegt iets over jezelf, wie je wilt 
zijn. 

Hoe was God aanwezig in het leven van Bijbelse vrouwen? 

Eva: zij is letterlijk in het Paradijs, het ontbreekt haar aan niets. Maar daar laat satan haar anders 
over denken, ze mist iets, namelijk net als God, het kennen van het goed en het kwaad. Eva gelooft in 
het tekort dat satan aanwijst. Hier wordt de kiem gelegd voor de onzekerheid die veel vrouwen 
kennen.  

Lea: wat een ingewikkeld leven heeft ze, maar de Heere ziet haar moeite en verdriet en schenkt haar 
de kinderzegen. En toch steekt de jaloezie de kop op. 

Mirjam: ze is een dapper en slim meisje. Ze is ook vrolijk en gaat voorop in de rijzang. Mirjam is door 
God zelf voorop gezet, maar ze wordt ontevreden over haar plaats. Ze vergeet dat leidinggeven 
vraagt om dienstbaar te zijn. 

Martha: ze is heel gastvrij. Jezus en zijn discipelen zijn altijd welkom. Maria gaat rustig aan Zijn 
voeten zitten en Martha is druk bezig. Martha probeert het iedereen naar de zin te maken, maar 
heeft het zelf niet meer naar haar zin. En in tegenstelling tot wat ze verwacht krijgt ze zelf een 
terechtwijzing. Het probleem is niet haar dienen, maar haar druktes en zorgen om van alles en nog 
wat. 

Het leven was vroeger misschien overzichtelijker, nu ligt er meer nadruk op jezelf ontplooien en er is 
druk om vooral gelukkig te zijn. We willen dat alles leuk moet zijn. We hebben het moeilijk met kleine 
tegenvallers in het leven. Als het niet lukt om succesvol te zijn voelen we ons de grote verliezer. Maar 
achter elke voordeur is ook verdriet. Het staat ook haaks op wat we in de Bijbel lezen ‘en het 
uitnemendste van die is moeite en verdriet’ (psalm 90). 

Je kunt ook struggelen met alle taken die je hebt. 100% voor het gezin, maar ook… Hoe blijft de 
balans in evenwicht, welke keuzes maak ik? De vraag is niet wie we zijn, wat we voorstellen, maar 
van Wie we zijn en op Wie we vertrouwen. Wie in Hem is, is een nieuwe schepping. 

Maskers maken ons ontoegankelijke vrouwen, tegen wie misschien opgekeken wordt, maar die ook 
op afstand blijft. Vrouwen hebben elkaar heel hard nodig. Ze hebben ook vriendinnen nodig. 



Voed je met de wijsheid van Gods Woord. Probeer elke dag hier tijd voor te vinden. Als je niet van 
lezen houdt kun je ook een podcast luisteren. Het gebed is de sleutel van de morgen en de grendel 
van de avond.  

Vrouw zijn maakt je geen ander soort christen. Christen-zijn maakt je wel een ander soort vrouw. 

 

Aandachtpunten die de spreker ons meegeeft: 

• Geluk is niet maakbaar en niets is wat het lijkt. 
• Het is zo belangrijk dat we ons niet afvragen wie we nu eigenlijk zijn, wat we nou helemaal 

voorstellen, maar de vaag is: VAN Wie we zijn. In Wie we uiteindelijk geloven. 
• Het besef van onze identiteit is niet los te zien van onze Schepper. We zijn naar Zijn beeld 

gemaakt. 
• Het besef van onze identiteit is niet los te zien van Christus. Wie in Hem is, is volgens de 

Bijbel een nieuwe schepping. 
• Dan mogen we uit genade iets van Gods liefde, ontferming, goedheid en barmhartigheid 

laten zien in onze omgeving. Ondanks dat er veel redenen kunnen zijn/;ijken te zijn om niet 
goed, vriendelijk en welwillend te leven. 

• Maskers maken ons ontoegankelijke vrouwen tegen wei misschien wel opgekeken wordt, 
maar die tegelijkertijd op afstand moeten blijven. 

• Het overdenken van Wie Christus voor Zijn gelovigen is, geeft ongeacht de omstandigheden, 
reden tot blijdschap. Filippenzen 4:4. Bijbel met uitleg. 

• Dagelijks zijn er zoveel redenen tot dankbaarheid. Als we ze maar op mogen merken. 
‘Opmerken is beter dan offeranden’ zei Samuel tegen Saul. 

• We leven niet voor onszelf, of voor onze man, ons gezin en/of werk. Ons leven staat in het 
licht van de toekomst. Dat kan in de hectiek van elke dag zomaar in het vergeetboek raken. 

• We zorgen voor een zo gezond mogelijke maaltijd. Hoe verrijkend is de voeding voor de 
geest? Vullen we die met hapklare brokken leesvoer uit allerhande tijdschriften of scrollend 
door de levens van andere vrouwen via Insta of welke media dan ook? Voed je met de 
wijsheid van Gods Woord. Probeer minstens een half uur per dag een verrijkend moment te 
vinden. 

• Wie niet zo van lezen houdt, kan een overvloed aan inspirerende podcasts vinden. Te 
beluisteren tijdens klussen die niet zoveel van je aandacht vragen. Ga er ook eens gewoon 
voor zitten en concentreer je op wat je hoort. 

• Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond. Ryle schrijft daarover: ‘De 
gewoonte om al onze zaken in het gebed voor God te brengen en Hem te vragen wat wij 
moeten kiezen, is het grote geheim van de vrede.’ 

• ‘Vrede ontstaat niet door de afwezigheid van verdriet of pijn, maar door de aanwezigheid 
van God.’ 

• Dat je vrouw bent, in jouw ogen misschien eentje van 12 in een dozijn, een grijze muis of 
welke andere woorden je ook gebruikt om jezelf te omschrijven, maakt je geen ander soort 
christen. Dat je christen bent, maakt je wel een andere vrouw. 

 

Vragen bij de lezing: 

1. Op wie van de besproken vrouwen uit de Bijbel lijk jij het meest? 



2. Betrap jij jezelf soms op jaloezie en afgunst? Hoe vaak vergelijk jij je met anderen? 
3. Hoeveel drukte in je leven is je eigen keus? Leef je vanuit de drukte of vanuit de rust? 
4. Hoe probeer je christenvrouw te zijn in de gemeente? 
5. Welke aandachtpunten uit de lezing zijn belangrijk voor jou? Wat ga je daar de komende 

weken mee doen? 

 

 

 

 

 

  

 


