“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Sieraden en make-up
“Alleen prostituees en ijdele mensen dragen make-up en sieraden. Als je dat draagt, ben je een zondaar.”
Heeft iemand wel eens iets dergelijks tegen jou gezegd? Voel jij, of iemand die je kent, zich schuldig als
je jezelf versiert met ringen, oorbellen, make-up of kettinkjes? Als dat zo is, dan ben je niet de enige.
Afgelopen jaar schreven wij een korte blog over eerbaarheid en lust. Je kunt dat vinden (Engelstalig) op
de website 119ministries.com onder de titel “Modesty and Lust, Who’s Responsible?”. In sommige
christelijke kringen worden vrouwen behoorlijk onder druk gezet als ze make-up en sieraden dragen. We
gaan dat onderwerp nu bestuderen, op basis van de complete Bijbel, en niet op basis van een paar op
zich staande verzen.
Er wordt over dit onderwerp van alles beweerd en gezegd, maar zijn die beweringen gebaseerd op
bewijzen uit de Bijbel? Zijn sieraden echt verboden door JHWH?
WAAROM JE GEEN SIERADEN MOET DRAGEN
Er worden verschillende redenen genoemd waarom je geen sieraden zou moeten dragen als je beweert
dat je een kind van JHWH bent. We sommen er een aantal op:
“Heidenen droegen sieraden en/of make-up.”
“Mozes liet de Israëlieten water drinken met daarin het goudpulver van hun sieraden.”
“Sieraden en er mooi uitzien dienen alleen vleselijke verlangens, waarmee ijdelheid wordt gevoed, wat
een zonde is.”
“Sieraden en make-up worden alleen gedragen door prostituees en andere dames die op zoek zijn naar
de verkeerde soort aandacht.”
“Onze schoonheid moet van binnenuit komen, niet van uiterlijke versiering.”

Dat lijken zeer legitieme redenen waarom kinderen van de Allerhoogste vandaag de dag geen sieraden
moeten dragen… tenminste op het eerste gezicht. In de Bijbel staan zelfs teksten die een aantal van deze
beweringen ondersteunen. De belangrijkste verzen die worden gebruikt om deze visie te ondersteunen
zijn Exodus 32:20, Exodus 33:5, Jeremia 4:30, Ezechiël 23:40, 1 Timotheüs 2:9-10 en 1 Petrus 3:3-5.
We gaan de bewering wat beter bekijken en de verzen die erbij worden aangehaald bestuderen, om te
bepalen of ze inderdaad bedoelen dat kinderen van JHWH geen sieraden en make-up mogen dragen.
“HEIDENEN DROEGEN EN DRAGEN SIERADEN EN MAKE-UP.”
De beweringen met het oog op heidenen die sieraden en make-up dragen gaat vaak ongeveer zo:
“We weten dat de heidenen sieraden droegen; we weten dat heidenen make-up droegen. We weten dat
God zegt dat we niet moeten doen wat de heidenen doen. Daarom moeten wij geen sieraden of make-up
dragen.”
Dat klinkt behoorlijk logisch, toch? Twee feiten die worden gevolgd door een daarmee samenhangende
conclusie. Toch klopt het niet helemaal. Dit soort stellingen verwijderen de context van het gebod van
JHWH; We gaan de verzen bekijken op basis waarvan ze dit beweren.
Deuteronomium 12:4 (NBG)
Niet alzo zult gij JHWH, uw God, dienen
Deuteronomium 12:31 (NBG)
Niet alzo zult gij de Here, uw God, dienen; want al wat de Here een gruwel is, wat Hij haat, doen
zij voor hun goden; zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur.
En tot slot Jeremia 10, wat misschien wel hun sterkste punt is.
Jeremia 10:2 (NBG)
Zó zegt JHWH:
“Gewent u niet aan de weg der volken
en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel,
omdat de volken daarvoor schrikken.
Het is niet al te ingewikkeld om te zien dat de twee verzen uit Deuteronomium vanuit de context niet
kunnen worden overgenomen en niet suggereren dat als heidenen sieraden dragen, wij dat niet moeten
doen. In beide verzen gaat het over het aanbidden van JHWH, niet over het alledaagse dragen van
sieraden. In feite is zelfs het argument, dat als zij sieraden dragen tijdens hun aanbidding, wij dat niet
mogen doen, niet steekhoudend als we kijken naar de versiering van de Hogepriester.
Ook al zien we geen oorringen, kettingen en ringen, we zien wel een extravagante borstplaat,
hoofdbedekking, mantel en de efod (zie Exodus 28).
Dus dan blijft alleen Jeremia 10 over, waar staat dat we de weg van de volken niet moeten aanwennen.
Als we verder lezen in dat gedeelte, dan zien we opnieuw dat het hier gaat over de aanbidding van
JHWH tegenover de aanbidding van afgoden.

In het voorgaande hoofdstuk ging het over wat er met Israël zou gebeuren omdat ze achter andere goden
zijn aangegaan en niet leefden volgens het woord van JHWH.
Geen van deze verzen ondersteunt vanuit de context het idee dat het volk van JHWH geen sieraden of
make-up mag dragen. Als je meer wilt weten over het volk van JHWH en wat precies heidens is, bekijk
dan onze studies: “What is Pagan? ” (niet vertaald) en “De Verloren Schapen”.
“MOZES LIET DE ISRAELIETEN WATER DRINKEN MET GOUDSTOF ERIN.”
Twee verzen die worden aangehaald om te bewijzen dat JHWH tegen het dragen van sieraden is, staan
in Exodus. De voorstanders van deze visie citeren, dat Mozes de Israëlieten dwingt om water te drinken
met daarin goudstof dat hij heeft gemaakt van hun vermorzelde oorringen en dat JHWH hen gebiedt om
hun sieraden weg te doen, als bewijs dat sieraden in zichzelf slecht zijn.
Exodus 32:20
En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het
tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken.
en
Exodus 33:5
JHWH had namelijk tegen Mozes gezegd: Zeg tegen de Israëlieten: U bent een halsstarrig volk.
Als Ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou Ik u vernietigen. Nu dan,
doe uw sieraden af, en Ik zal weten wat Ik u doen zal.
Zoals bij elk onderzoek moeten we eerst bepalen wat de context is van de discussiepunten. In Exodus 32
en 33 lezen we over het incident met het gouden kalf en de periode die daar meteen op volgt. Deze
dingen gebeuren niet lang nadat JHWH Israël uit Egypte heeft gevoerd en Mozes de berg is opgegaan
waar Hij de Torah, de 10 geboden, heeft ontvangen.
Vergeet niet dat de Israëlieten de Egyptenaren hadden geplunderd toen ze wegtrokken, en dat ze dus
veel goud, sieraden, etc. hadden. De weelde die ze hadden meegenomen uit Egypte was een zegen, maar
ze gebruikten een deel van die zegen om het gouden kalf te maken nadat Mozes 40 dagen weg was.
Als Mozes weer terugkeert is het te begrijpen dat hij boos op ze is, niet omdat ze sieraden droegen, maar
omdat ze een gouden kalf gebruikten als middelaar en manier om JHWH te aanbidden. Daarom smolt
hij het kalf en vermorzelde het goud tot stof, wat hij hen vervolgens liet opdrinken.
Dit, samen met het gebod van JHWH om de sieraden weg te doen, was een straf voor hun daden. Ze
kregen het bevel om hun sieraden, een teken van Zijn zegen, af te doen als straf, niet als verbod op het
dragen van sieraden.
Dus het was hun tenminste voor een bepaalde periode niet toegestaan om de zegeningen van de
Schepper te laten zien. Als sieraden vanaf dat moment zouden zijn verboden, dan zou daar in het
vervolg van de Bijbel voortdurend tegen worden gezondigd, zelfs door JHWH als Hij de Bruid versiert.
We gaan verderop in deze studie dieper in op het positieve gebruik van sieraden. Voor nu is het
voldoende om te weten dat zelfs JHWH en anderen van Zijn volk, sieraden gebruiken als versiering, in
een positieve context, wat aantoont dat er geen verbod op sieraden gold vanaf Exodus.

“SIERADEN EN ER MOOI UITZIEN DIENEN SLECHTS DE VERLANGENS VAN HET
VLEES, ZE VOEDEN IJDELHEID, WAT EEN ZONDE IS.”
We vervolgen met een reactie op de gedachte dat sieraden slechts onze ijdelheid en andere vleselijke
verlangens voeden, wat een zonde is. Jeremia 4:30 wordt vaak aangehaald als onderbouwing voor de
stelling dat het niet goed is om sieraden te dragen.
Jeremia 4:30
U, verwoeste, wat gaat u nu doen?
Al zou u zich kleden in karmozijn,
al zou u zich tooien met een gouden sieraad,
al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw,
tevergeefs zou u zich mooi maken.
Uw minnaars verwerpen u,
staan u naar het leven.
Zoals je waarschijnlijk kunt opmaken uit deze verzen, zit er wat in de gedachte dat het dragen van
sieraden en make-up ons vlees, in het bijzonder onze ijdelheid, kan voeden. Maar, er is een verschil
tussen het dragen van sieraden of make-up om je mooi te voelen (voor sommigen zelfs het gevoel te
hebben dat ze voor de dag kunnen komen) en ijdelheid of het verlangen om te pronken.
Wat is ijdelheid?
Volgens het Random House Woordenboek, kan ijdelheid als volgt worden gedefinieerd:
“buitensporige trots in iemands verschijning, kwaliteiten, mogelijkheden, prestaties, etc.; karakter of
mate van ijdel zijn; verwaandheid”
IJdelheid om de ijdelheid laat een hart, een verlangen zien, dat niet gericht is op het volgen van de
Schepper. Het gaat om het behagen van je vlees en mooi zijn vanwege de schoonheid. IJdelheid gaat
hand in hand met trots en arrogantie; ze komen voort uit narcisme, niet uit liefde voor de Schepper.
Een bruid maakt zichzelf mooi om te stralen op haar huwelijksdag; ze maakt zich mooi vanwege
zichzelf en voor haar bruidegom. Dat is iets anders dan dat iemand leeft om zichzelf te dienen en
verwaand is vanwege zijn schoonheid. Zoals we al eerder hebben genoemd zien we dat JHWH de bruid
prachtig maakt; schoonheid of er mooi uitzien door make-up of sieraden te gebruiken is geen zonde.
Het zijn het hart en het onderliggende verlangen dat bepalen of iets al dan niet zondig is.
Kijk naar Koningin Esther. Liet zij buitensporige trots zien in hoe ze eruit zag, toen ze zich mooi
aankleedde en make-up droeg voor haar ontmoeting met de koning?
Waarschijnlijk niet.
In de context van Jeremia 4 gaat het erom dat Israël zich moet afkeren van haar wegen, omdat ze anders
zal worden vernietigd. Het oordeel zou over Israël komen, het zou een woestenij worden; het zou
verlaten worden. Er kon geen mooi maken tegenop om het land en volk meer gewenst te doen zijn. Dat
is de context van Jeremia 4:30. Het gaat niet om het dragen van een ring, ketting of make-up.
Dat brengt ons bij de volgende stelling en verzen.

“SIERADEN EN MAKE-UP WORDEN ALLEEN GEDRAGEN DOOR PROSTITUEES EN
ANDERE DAMES DIE DE VERKEERDE SOORT AANDACHT ZOEKEN”
Het is waar dat prostituees make-up en sieraden dragen; ze zijn inderdaad op zoek naar de verkeerde
soort aandacht; maar, betekent dit, dat iedereen die make-up en sieraden draagt een prostituee is of op
zoek naar de verkeerde soort aandacht? Natuurlijk niet. We gaan het vers opzoeken dat ze citeren;
Ezechiël 23:40
Daar komt bij dat zij een boodschap stuurden naar mannen die van ver moesten komen – er werd
een gezant naar hen gestuurd – en zie, zij kwamen. Voor hen hebt u zich gewassen, uw ogen
opgemaakt en u met uw sieraden getooid.
De context van dit vers in Ezechiël is een toespraak van JHWH waarin Hij aangeeft dat Israël de hoer
heeft uitgehangen; het volk had zich afgekeerd van hun God en zich tot de heidenen gewend. Daarover
spreekt JHWH inderdaad dat Hij hun juwelen zal afnemen en hun kleding zal scheuren. In essentie gaat
het erom dat Hij hun schoonheid van hen afneemt omdat ze zichzelf hebben verontreinigd.
Hij veroordeelt niet het dragen van sieraden en make-up, maar neemt een deel van hun schoonheid weg.
Maar hoe zit het met de verwijzing naar de hoer in deze?
We zijn het ermee eens dat ze zich mooi maakten om de hoer uit te hangen, maar zij zijn niet de enigen
die zich mooi maakten. Kijk naar Koningin Esther die was versierd met make-up en koninklijke
gewaden om welgevallig te zijn.
Ester 2:9
En het meisje was welgevallig in zijn ogen en zij verwierf gunst bij hem en hij haastte zich om
haar haar schoonheidsmiddelen en haar deel van het voedsel te geven en om haar zeven
aanzienlijke meisjes uit het huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over
naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf.
Dus voordat ze koningin werd, lezen we dat Esther make-up te dragen kreeg, maar er wordt niet
genoemd dat het een zonde is. Waarom niet? Omdat het dragen van make-up niet ingaat tegen Torah.
Was ze op de verkeerde soort aandacht uit? Helemaal niet; ze was erop uit de vrouw te worden van de
koning.
In de Bijbel gaat het bij een prostituee of hoer niet alleen om wat ze draagt. Het gaat veel meer om het
gedrag dan om het uiterlijk. Als we dezelfde logica van de kleding toepassen op andere dingen die te
maken hebben met de hoer, dan lijkt het erop dat we allemaal iets moeten aanpakken.
Spreuken 7 gaat over een hoer die ook een overspeelster is. In vers 10 lezen we dat ze is gekleed als een
prostituee, en in vers 16-17 zien we de andere dingen die ze heeft gedaan, maar er is geen veroordeling
van haar jurk, make-up of sieraden.
Spreuken 7:10
En zie, een vrouw kwam hem tegemoet,
uitgedost als een hoer en arglistig van hart

Spreuken 7:16-17
Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens,
kleurige spreien van Egyptisch linnen.
Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld
met mirre, aloë en kaneel.
Als we de genoemde logica toepassen, dan moeten we geen beddengoed meer gebruiken en geen
parfums meer dragen.
Spreuken 5 gaat over een andere hoer; let op waar we volgens deze verzen op moeten letten:
Spreuken 5:3-6
Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem,
haar gehemelte is gladder dan olie,
maar het laatste van haar is bitter als alsem,
scherp als een tweesnijdend zwaard.
Haar voeten dalen af naar de dood,
haar voetstappen sturen aan op het graf;
opdat je het pad ten leven niet zou inslaan,
zwalken haar sporen zonder dat je het beseft.
We worden gewaarschuwd voor haar woorden, haar daden en haar gedachten.
Valt het je op wat hier ontbreekt? Een waarschuwing tegen het feit dat ze sieraden en make-up draagt.
Dit is het Bijbelse patroon, elke keer als er wordt gesproken over hoeren of prostituees. We moeten voor
hen oppassen vanwege hun daden en om wat hen nalopen teweeg brengt. Er wordt niet genoemd dat we
geen sieraden mogen dragen omdat een hoer ze draagt.
Verderop in de studie gaan we in op andere tekstgedeeltes waar sieraden door anderen dan hoeren
worden gedragen, om daarmee aan te tonen dat het argument niet steekhoudend is.
Een laatste gedachte over dit onderwerp. Als een meisje van 5 mooie kleding aantrekt of make-up wil
dragen om er mooi uit zien, betekent dat dan dat ze verkeerde bedoelingen heeft? Is ze op zoek naar de
verkeerde soort aandacht? Als een volwassen vrouw een beetje mascara en oogschaduw opdoet,
betekent dat dat ze op zoek is naar de verkeerde soort aandacht?
Als een vrouw make-up draagt zodat ze zich prettig voelt, of zodat ze er mooi uitziet voor haar man, wil
dat dan automatisch zeggen dat ze het alleen maar om de verkeerde soort aandacht doet?
Hopelijk heb je bovenstaande vragen met nee beantwoord, alleen al op basis van de dingen die we
hierboven hebben behandeld.
Het dragen van sieraden of make-up betekent niet dat een vrouw op zoek is naar ongepaste aandacht,
niet meer dan dat een man die een spijkerbroek en een T-shirt draagt op zoek zou zijn naar de verkeerde
soort aandacht.

Dat brengt ons bij het laatste argument dat we behandelen tegen het dragen van sieraden.
“ONZE SCHOONHEID MOET VAN BINNENUIT KOMEN, NIET VAN UITERLIJKHEDEN”
We zijn het ermee eens dat schoonheid moet worden gezocht in het innerlijk, zoals we al eerder
aangaven. Maar het hoeft geen “of/of” keuze te zijn tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid.
Om te ondersteunen dat schoonheid alleen van binnenuit moet komen, worden Paulus en Petrus vaak
geciteerd.
1 Timotheüs 2:9-10
Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met
het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat
bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.
en
1 Petrus 3:3-5
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden
sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van
het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is
voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun
eigen mannen onderdanig waren;
Beide tekstgedeelten ondersteunen dat de schoonheid van een vrouw niet moet worden gebaseerd op
haar uiterlijke versiering. Haar versiering moet bescheiden zijn en niet overdreven. Daar zijn we het mee
eens, zoals we ook noemen in de blog “Modesty and Lust, Who’s Responsible?” die we aan het begin
van deze studie noemden.
Maar, we geloven niet dat dit een instructie van de Vader is, waarin Hij ons verbiedt om sieraden en
make-up te dragen.
Als we kijken naar 1 Timotheüs 2, dan zien we dat de context voor Paulus’ opmerking in het
voorgaande vers wordt gegeven.
1 Timotheüs 2:8
Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn
en meningsverschil.
Is het je opgevallen dat Paulus zegt “ik wil” en niet JHWH of God wil? Dit is de persoonlijke voorkeur
van Paulus; dit is geen goddelijke openbaring van de Schepper. We weten immers dat Paulus niet kan
toevoegen aan de Torah, omdat dat een zonde zou zijn op basis van Deuteronomium 4:2.
Deuteronomium 4:2
U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de
geboden van JHWH uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

Ook al zouden sommigen misschien wensen dat er geen sieraden worden gedragen, we kunnen niet
zeggen dat Paulus hier verwijst naar de Torah. Het vraagt om wijsheid van zowel mannen als vrouwen
om bescheiden te zijn in hun verschijning; we moeten een goede getuige zijn tegenover anderen en niet
gelijkvormig worden aan de wereld. Maar, dat betekent niet dat een vrouw geen ring, armband,
oorbellen of een ketting mag dragen. Deze dingen mag een vrouw dragen als ze zich daar mooi door
voelt, of als symbool (zoals een trouwring) of gewoon omdat ze het mooi vindt.
De persoon moet niet de nadruk leggen op de sieraden of op er mooi uitzien; de focus moet erop zijn dat
iemand het Woord volgt.
Fysieke schoonheid is vergankelijk omdat elk lichaam na verloop van tijd aftakelt en uiteindelijk zal
sterven; maar een leven dat in overeenstemming is met de Torah, vol liefde voor JHWH en voor
mensen, is de grootste schoonheid die niet zal vergaan. Dat is de schoonheid die we meer moeten
najagen dan uiterlijke schoonheid.
Dan hebben we nog de verzen uit 1 Petrus 3. Ook hier moeten we kijken naar de context van het
tekstgedeelte, en niet een paar teksten eruit pikken die ons punt onderstrepen. Dus we lezen het hele stuk
uit 1 Petrus 3:1-7.
1 Petrus 3:1-7
Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord
ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen
worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet
niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het
aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het
onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo
tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen
onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen
van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen
aanjagen.
Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u
bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet
verhinderd worden.
Het gaat er in dit gedeelte om hoe we ons leven moeten leven. In het voorgaande hoofdstuk heeft Petrus
het erover hoe we met andere mensen moeten omgaan, met mensen die boven ons staan, etc. in dit
hoofdstuk gaat hij specifiek in op de huwelijksrelatie. Kijk maar wat hij hier tegen de vrouwen zegt:
1 Petrus 3:1-6
Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord
ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen
mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw
sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden
sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van
het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is
voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en
hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer

noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig
ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
De nadruk van dit gedeelte ligt op gedrag, relaties tussen mensen, niet op uiterlijke verschijningsvorm.
We moeten meer bezig zijn met hoe we met elkaar omgaan dan met hoe we eruit zien. Een vrouw kan
de allermooiste vrouw zijn die ooit heeft geleefd, maar als haar gedrag niet respectvol en puur is, dan is
ze niet mooi. Als haar hart niet vriendelijk is en haar geest niet stil, dan leeft ze niet zoals ze zou moeten
leven en wint ze een ongelovige echtgenoot niet voor JHWH.
Nogmaals, de nadruk en het doel van dit en de voorgaande gedeeltes zijn op gedrag, niet op uiterlijk.
Zoals Paulus aangeeft, moeten we erop gericht zijn een hart voor JHWH te hebben en ons minder druk
maken over hoe we eruit zien. Dit is dezelfde discussie die we in het begin aanhaalden inzake het
onderwerp ijdelheid.
Dus net zomin als Paulus, kan ook Petrus niet toevoegen aan de Torah, dus we weten dat dit geen gebod
is dat ons verbiedt om sieraden te dragen en haren te vlechten. Het zijn eenvoudige aanbevelingen die
ons helpen om ons niet te richten op het fysieke maar op het geestelijke.

SIERADEN EN/OF MAKE-UP KUNNEN POSITIEF ZIJN
We hebben nu de meest geciteerde en meest overtuigende verzen behandeld die worden aangehaald door
mensen die zeggen dat sieraden en make-up verboden zijn. Hopelijk zie je dat de logica en steun van de
meeste verzen onterecht is of gewoon niet waar als we het in context bekijken.
Nu willen we kort ingaan op verzen in de Bijbel waar het geven, ontvangen of dragen van sieraden,
make-up, of mooie kleding in een positief licht worden gezet, waarvan sommigen zelfs gegeven door de
Schepper.
Jesaja 61:10
Ik ben zeer vrolijk in JHWH, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed
met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een
bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.
We zien hier dat zowel de bruidegom als de bruid zich mooi hebben aangekleed. De bruid is zelfs
versierd met juwelen Er staat zelfs dat JHWH Jesaja heeft bekleed met de kleden van redding en een
mantel van gerechtigheid die lijken op de schoonheid van mensen die gaan trouwen. De kleding en
mantel moeten er inderdaad prachtig en betoverend uitzien.
Ezechiël 16:11-13
Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed
Ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo
werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde, en voorzien van
kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi, en werd
geschikt voor het koningschap.
We zien hier opnieuw dat JHWH bekleedt met versierselen, armbanden, een ketting, een neusring,
oorringen en een kroon. En daarbij gaf Hij hen prachtige, kostbare kleding.

Hoewel dit beeldspraak is, is het dat slechts tot op zekere hoogte, want Salomo kreeg grote weelde en
extravagantie toen hij JHWH volgde.
Luister maar eens naar wat Salomo had en ontving van JHWH.
2 Kronieken 1:14-15
Verder verzamelde Salomo strijdwagens en ruiters. Hij had veertienhonderd strijdwagens en
twaalfduizend ruiters. Hij bracht ze onder in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem. De
koning maakte het zilver en het goud in Jeruzalem zo overvloedig als stenen, en de ceders
maakte hij zo talrijk als de wilde vijgenbomen die in het Laagland voorkomen.
2 Kronieken 9:13-21
Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig
talent goud, afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de handelaars, en de
inkomsten aan goud en zilver voor Salomo van alle koningen van Arabië en van de landvoogden
van het land. Ook maakte koning Salomo tweehonderd grote schilden van gedreven goud.
Zeshonderd sikkel gedreven goud ging op aan één schild. Verder driehonderd kleine schilden
van gedreven goud; driehonderd sikkel goud liet hij opgaan aan één schild. De koning legde ze
in het huis van het Woud van de Libanon. Ook maakte de koning een grote ivoren troon en
overtrok die met zuiver goud. Deze troon had zes treden en er was een voetbank van goud aan de
troon bevestigd; en aan beide zijden naar de zitplaats toe zaten leuningen, en bij die leuningen
stonden twee leeuwen. Er stonden daar dus twaalf leeuwen op de zes treden, aan beide zijden.
Zoiets werd er voor geen enkel koninkrijk ooit gemaakt. Verder was al het drinkgerei van koning
Salomo van goud, en alle voorwerpen in het huis van het Woud van de Libanon waren van
bladgoud. Er was niets van zilver. Dat werd in de dagen van Salomo als niets geacht. De koning
had namelijk schepen die met de dienaren van Hiram op Tarsis voeren. Eens in de drie jaar
liepen de schepen van Tarsis binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen.
Let op de reactie van de Koningin van Sheba op de kleding van de dienaren van Koning Salomo.
1 Koningen 10:4-5
Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd, het
voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding,
zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van JHWH, was zij buiten zichzelf
Ze was buiten zichzelf na alles wat ze had gezien. Salomo had zoveel rijkdom en verfijnde dingen.
Hoewel het er niet specifiek staat, is het waarschijnlijk dat onder zijn schatten ook talrijke sieraden
waren, evenals fijne kleding waarvan Petrus zei dat een vrouw ze niet moest dragen.
Dit alles werd aan Salomo gegeven door JHWH; als het inderdaad zondig zou zijn, waarom zou JHWH
hem die dingen dan geven? Dat is niet waarschijnlijk.
Ezechiël 28:13-14
U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant,
turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw
fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn
vleugels beschermend uitspreidt.

Kijk naar de bekleding van een van JHWH’s schepselen, een cherub. Hij was bedekt met kostbare
juwelen en goud. Als zulke dingen in strijd zouden zijn met Torah, dan zou JHWH ze niet hebben
gegeven aan de engelen, omdat dat zondig zou zijn.
Lucas 15:22
Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan
en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.
Het beste gewaad en een ring aan zijn vinger, tekenen van weelde en genade die worden gegeven aan de
verloren zoon die thuis was gekomen. Dit zijn begeerlijke dingen, geen zondige dingen.
Daniel 5:29
Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn
hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen.
Daniel kreeg kostbare kleding en een gouden ketting als teken van zijn positie en gunst; we kunnen
nergens uit opmaken dat Daniel deze dingen afwees omdat ze zondig waren. Als dat zo zou zijn, dan is
het waarschijnlijk dat Daniel ze zou hebben geweigerd, gezien wat we verder weten over zijn karakter.
Genesis 24:53
Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken, en
gaf die aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden.
We zien hier dat de knecht van Abraham sieraden en prachtige kleding geeft aan Rebekka als teken van
gunst, een geschenk. Nogmaals, vanuit wat we weten over Abraham, is het niet waarschijnlijk dat hij
sieraden en fijne kleding zou hebben of zelfs zou geven aan zijn toekomstige schoondochter, als die
alleen werden gedragen door prostituees.
Al zullen er mensen zijn die zeggen dat deze dingen plaatsvonden voor de gebeurtenis met het gouden
kalf, we weten ook dat JHWH niet verandert. Als Hij ergens op een bepaald moment niet van hield, dan
hield Hij er daar voor of erna ook niet van.
En tot slot,
Spreuken 25:12
Zoals een gouden oorring en een halssieraad van fijn goud, zo is een wijze vermaner voor een
luisterend oor.
Hier wordt wijsheid toebedeeld aan iemand die luistert en wordt hij vergeleken met een gouden ring.
Het is iets goeds, niet iets zondigs. Waarom zou JHWH iets zondigs gebruiken als metafoor voor iets
goeds?
Het eenvoudige antwoord is, dat Hij dat niet zou doen.
CONCLUSIE
Concluderend is het idee dat we geen sieraden of make-up mogen dragen niets meer dan een menselijke
misinterpretatie van de Bijbel. We hebben de vijf belangrijkste redenen behandeld waarom mensen
geloven dat sieraden en make-up moeten worden vermeden.

Bij het behandelen van die redenen en de aangehaalde Bijbelgedeeltes hebben we ontdekt dat het vaak
gaat om een verkeerde toepassing van de Bijbel, omdat de context niet wordt overwogen. We hebben
nergens in de Torah kunnen vinden dat het dragen van sieraden en make-up is verboden door de
Schepper en voor altijd als zonde geldt.
In plaats daarvan vinden we een aantal specifieke momenten waar Israël wordt gestraft vanwege
ongehoorzaamheid aan JHWH, en de mening van mensen hoe we het beste om kunnen gaan met onze
fysieke verschijning.
We zagen ook talrijke voorbeelden waarin sieraden en kostbare kleding werden gezien als zegeningen
van JHWH of werden gebruikt om aan te geven dat bepaalde personen gunsten hadden verworven. We
zagen zelfs hoe JHWH met beeldspraak (en in het geval van Salomo letterlijk) dergelijke geschenken
gaf aan Zijn volk als zij gehoorzaam waren aan Hem.
Zelfs de Hogepriester van JHWH was rijkelijk versierd met goud en juwelen. Dus om te zeggen dat
JHWH tegen sieraden is, is gewoon raar. Het dragen van sieraden of make-up wordt niet in de Torah
verboden, en het is niet iets wat alleen heidenen of prostituees dragen.
Er is niets mis mee als je jezelf met zulke dingen versiert om je schoonheid te vermeerderen; het wordt
een probleem als je daar alleen op gericht bent, als het uit ijdelheid is. Als we onze ogen alleen richten
op het uiterlijke, dan zien we alleen wat voorbijgaat en in het eind waardeloos is.
Vergeet niet dat er in de Torah geen gebod van JHWH staat waarin sieraden of make-up worden
verboden. Alles moet daaraan worden getoetst. Iedereen die concludeert dat sieraden of make-up een
zonde zijn, voegt toe aan de Torah. IJdelheid is dat je de schepping hoger acht dan dat JHWH toestaat.
Sieraden en make-up kunnen een teken zijn van ijdelheid, maar het kan ook gewoon zijn om je
echtgenoot te behagen, zoals JHWH Israël kleedde met prachtige gewaden en edelstenen.
We moeten ernaar streven onze ogen gericht te houden op de Schepper en Zijn wegen; als we dat doen
worden we prachtige mensen met harten die zoeken naar JHWH. Een hart dat JHWH zoekt brengt
werkelijke schoonheid voort; een hart dat JHWH zoekt zal vol zijn van liefde voor Hem en zijn volk.
Niets is zo oogverblindend als iemand die oprechte liefde en gemeende zorg uitstraalt naar de mensen
om hem heen.
Iemand die van buiten prachtig is, kan heel snel lelijk worden als het niet gepaard gaat met schoonheid
van hart en geest.
Het is ons gebed dat je door dit onderwijs bent gezegend. Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.
Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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