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Leuk gekleed?
Vraag & antwoord
Hoi Marloes,
ik ben dankbaar dat je het eigendom van de Heer Jezus bent en hebt besloten om Hem te
volgen. Je hebt je hart voor Hem geopend. Maar heeft de Heer Jezus je hele hart in bezit
genomen? Of zijn er nog schaduwplekjes waar je eigen ik nog een plekje heeft gehouden?
Echt geluk zul je alleen maar vinden als de Heer Jezus alles is in jouw leven. Hij heeft Zichzelf
helemaal voor jou overgegeven. Geef je nu ook helemaal aan Hem, als reactie op Zijn liefde!
Dat betekent ook dat je moet leren steeds meer de kenmerken van de Heer Jezus te hebben.
Let daarbij maar niet op anderen. Hij heeft iedereen anders gemaakt. Elk individu is een
wonderwerk van Gods schepperhand en heeft speciale capaciteiten om Hem te dienen.
Je lichaam accepteren of stylen?
Je bent helemaal het eigendom van je Heer. Ook je lichaam is van Hem. Hoe ga je ermee
om? Verzorg je je lichaam voor de Heer? Gebruik je je lichaam voor Hem? Paulus wilde de
Christenen in Korinthe graag als een reine maagd aan Christus voorstellen (2 Kor. 11:2).
Maak jezelf net zo op als Sara dat deed (1 Petr. 3:4), en ook andere Godvrezende vrouwen in
de tijd van de Bijbel: ze versierden zich met een stille geest, een rustige Godvrezende
gezindheid. De Heer zal je helpen aan te voelen wat goed is voor een levenswandel waarin
Hij vreugde vindt.
God is de grootste ’Kunstenaar’ en beste Schepper van alle tijden. Hij heeft jou heel
smaakvol gemaakt: een kleur haar die bij je huidskleur past, schitterende ogen zonder
donkere wallen zoals mensen van de wereld hebben na een uitgaansnacht. Stel je eens voor
dat we naar een tentoonstelling van beroemde schilders zouden gaan, en dan wat
veranderingen aanbrengen in een schilderij van Rembrandt omdat het plaatje ons niet
helemaal bevalt... Niemand zou dat accepteren.
Is God niet een grotere ‘Kunstenaar’ dan Rembrandt? Laat je liefde voor God zien door jezelf
te accepteren zoals Hij je heeft gemaakt. Je hebt echt geen make-up en haarstyling nodig om
er iets beters van te maken. Zelfs nu er bij mij hier en daar een grijs haartje of een rimpeltje
begint op te komen wil ik niet meteen de spiegel (of mijn haardos) volspuiten, maar het
eenvoudig uit Gods hand aannemen.
Wie zich steeds met anderen vergelijkt en zijn leven en uiterlijk door de mening van anderen
laat bepalen, is niet meer vrij, en ook niet vrij beschikbaar voor de Heer. Probeer niet om er
uit te zien volgens het ‘ideaal’ dat in de mode is. Dat verandert voortdurend, en je gaat er
zelf aan kapot. En trouwens: wie bepaalt er nu echt wat ideaal is: de mensen, of God?
God heeft in elk geval een ander ideaal: de innerlijke, verborgen versiering van een gelovige
vrouw; een stille en zachtmoedige geest (1 Petr. 3:4). Al die versiering van de buitenkant
zorgt er al gauw voor dat je innerlijke waarde z’n aantrekkingskracht verliest. Omdat zo’n
blinkende en schitterende uiterlijke versiering veel meer in het oog valt. Dan wordt dát
bepalend voor de mensen die je ontmoet.
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Lekker strakke kleren?
God is geen God van wanorde (1 Kor. 14:33). Dit kenmerk mag je ook laten zien door
smaakvolle, fatsoenlijke kleren die je draagt. Trek de aandacht van de mensen (jongens...)
om je heen niet naar jouw mooie lichaam door vrije en prikkelende kleren. Door strak
zittende en korte kleren die je vrouwelijke lichaamsvormen accentueren worden mannen
verleid om er naar te kijken. Zo komen ze op onreine gedachten, en worden ze in hun
gedachten tot zonde verleid. En jij wilt toch niemand verleiden tot zondigen?! Jij brengt
Gods liefde tot uitdrukking wanneer je je manier van optreden en je outfit onder controle
houdt. Het is jouw taak om anderen door jouw gedrag te versterken in het volgen van de
Heer. En op dezelfde manier kun je ook anderen bij de Heer Jezus, hun Redder, brengen (1
Petr. 3:1-2).
Het is echt niet je seksuele aantrekkelijkheid die je waardevol maakt! Die is voor later
bedoeld, voor de man die de Heer je wil geven. Daarom waarschuwt de Heer de mannen ook
dat iedere man die een vrouw aankijkt om haar te begeren al echtbreuk met haar heeft
begaan in zijn hart (Matth. 5:28). Maar let wel: anderen te verleiden tot zo’n zonde is net zo
goed een zonde! En zeg niet: ‘Dat is mijn schuld niet; dan moeten de jonge broeders maar de
andere kant opkijken’! Trouwens: door jezelf sexy te kleden en te presenteren krijg je echt
geen diepgaande liefde of duurzame relatie met de broeder die de Heer voor jou bestemd
heeft!
Wanneer je dus op stap gaat om kleren te kopen, vraag dan vooraf aan de Heer om je te
helpen bij je beslissingen. Ik weet dat het vandaag de dag niet makkelijk is om iets leuks te
vinden dat ook nog fatsoenlijk is. Maar toch: doe je kledingaankopen steeds met je Heer!
Miss Holland…? Wie is de mooiste van het land?
Nu nog iets over het thema jaloersheid. Als je altijd maar kijkt naar wat anderen hebben en
jij niet, zul je al heel snel ontevreden zijn. Daardoor ontstaan verkeerde gedachten over de
mensen om je heen. En daar wordt een goede vriendschap nooit beter van! Alleen al de
leuke, rechte neus van mijn zusje kan me jaloers maken! Maar vergeet niet hoeveel troubles
ze met die neus heeft: bloedneus, hooikoorts... Wat kan ik God dan dankbaar zijn voor mijn
neus die weliswaar niet de mooiste is, maar me in elk geval met rust laat!
God heeft je zo gemaakt als je er in de spiegel uitziet. Dank Hem elke dag maar gewoon
opnieuw voor je gezondheid, zover de Heer je die geeft. Dan zal Hij je ook bewaren voor de
verleidingen van reclameposters en flitsende beelden waarop je vaak magerzuchtig-slanke
meiden ziet. En dat zijn trouwens media die volgend jaar weer een totaal ander mode-ideaal
de wereld in sturen. Jij hebt het goed. Je bent mooi en waardevol zoals de Heer je heeft
gemaakt. De Heer zorgt voor wat je elke dag nodig hebt (1 Tim. 6:8). Als jij tevreden bent
met je lichaam, je eten en je kleding zal dat een positief effect hebben op je familie, vrienden
en andere mensen om je heen.
‘Alles wat waar, alles wat eerbaar, alles wat rechtvaardig, alles wat rein, alles wat
beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenk dat’ (Fil.
4:8).
Liefs, je S.

