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Tot voor hierdie gedeelte het ons 
Hemelse Vader nog elke keer na 
alles gekyk way Hy gemaak het, en 
Hy was tevrede met alles – alles 
was baie goed in sy oë, maw dit 
was baie mooi en goed.  Maar nou 
let Hy iets op wat nie so goed is nie 
– die mens wat Hy geskep het, kort 
iets.  die mens is alleen.  Daarom 
besluit ons Hemelse Vader om 
iemand te maak wat hom kan help. 
Iemand wat by hom pas. (Genesis 
2:18, RSV). 
 
Dan gebeur iets snaaks – voordat 
die Hemelse Vader die vrou maak 
bring hy eers al die diere na Adam 
toe.  Dit is waarskynlik sodat Adam 
kan besef en sien dat die diere nie 
soos hy is nie, dat hy later kan sien 
watter wonder dit is dat die Vader 
een soos hy gemaak het. 
 
Dit is ongelukkig so dat daar 
steeds mans in die wêreld is wat 

daardie les nog steeds nie geleer 
het nie.  Die Amerikaners sê dat 
sulke mans dink hulle vrouens kan 
nie 3 dinge hanteer – die lewe se 3 
D’s - dishes, dustpans, and 
diapers.  Adam moes leer dat die 
vrou sy maat is, iemand wat met 
hom vriendskap kan deel, nie ‘n 
dienaar of slaaf nie.   
 
In Psychology Today, lewer Robert 
and Jeanette Lauer verslag oor 
hulle studies oor wat die meeste 
bydra tot ‘n gelukkige huwelik.  Die 
mense wat die gelukkigste getroud 
is, is die mense wat mekaar se 
beste vriende  is, wat daarvan hou 
om met mekaar te gesels en om ‘n 
verskeidenheid van dinge saam te 
doen. 
 
Ons Goddelike Vader wys deur die 
ontmoeting met die diere vir Adam 
dat die vrou sy beste vriend en 
lewensmaat sal wees.  Hy wys ook 

vir Adam dat hy sy vrou daarom 
anders moet hanteer – op ‘n 
liefdevolle en gelyke wyse. 
 
God maak die vrou met die doel 
om die man se maat, helper te 
wees, een soos hy, iemand met 
wie hy oor die weg kan kom.  Die 
woord helper wat hier gebruik word 
is ‘n Woord wat soms van ons 
Hemelse Vader self gebruik word 
as die helper van die mens wat 
hom help en bystaan in nood. 
 
Dit beteken Adam en Eva, man en 
vrou, is vir mekaar gemaak.  As 
gelykes geskep om die lewe saam 
aan te pak en te deel met mekaar. 
 
Gelykes ook om die beeld van God 
te wees, vriende, lewensmaats. 
 
Maar ook – uniek en verskillend.  
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Elizabeth Achtemeier skryf oor die 
skoonheid en die misterie van die 
skepping: "Die man is gevorm uit 
die stof van die aarde, intiem, in die 
hande van God die Pottebakker.    
Dan word die vrou gevorm van die 
ribbebeen van die man, in die 
geheim, deur God die Vader van 
die bruid.” 
 
Die verskil tussen die man en vrou, 
dan is die gevolg van God die 
Skepper se plan en doel met die 
skepping. 
 
Die Skepper laat Adam slaap en 
voer dan sy Goddelike sjirurgie op 
haar uit.  Van die rib - een soliede 
stuk been wat die hart omvou, 
vorm die Skepper vir Eva. 
 
Adam self het nie ‘n aandeel in die 
skepping of vorming van Eva 
gehad nie. Hy kan eers oor die 
diere, hy kan hulle vorm en leer en 

inspan soos hy goed dink, maar die 
Vrou is nie die man se skepping 
nie, hy het nie beheer of besit oor 
haar nie.  Sy behoort voluit aan die 
Skepper – wat en wie sy is, die eer 
daarvoor behoort aan die Skepper. 
 
Sy behoort nie aan die man nie – 
sy is haar eie mens voor die 
Hemelse Vader net soos die man 
sy eie mens is wat aan die Hemels 
vader behoort. 
 
So is ons gemaak dat ons 
dieselfde is, vriende, lewensmaats, 
daar om mekaar by te staan, maar 
ook uniek, om mekaar aan te vul. 
Sodat die een die ander kan 
bystaan.  Dit was die Skepper se 
doel met die skepping van man en 
vrou. 
 
Dit is die doel waarmee mens trou 
– om vir mekaar vriende te wees, 
en om mekaar by te staan, te help 

met die lewe se baie dinge.  Dis 
waarom mens iemand jou 
lewensmaat noem. 
 
Dank die Vader dat hy vir ons 
lewensmaats voorsien op hierdie 
lewenspad.  Amen 


