Een bewuste kledingkeuze
door: M.G. de Koning

Vraag:

uitdrukking brengt. Zou je in het geheim vaak toch niet
liever een jongen dan een meisje zijn?”

Wat wordt er bedoeld met scheppingsorde en wat heeft
dat met kleding te maken?

Er kunnen zich best wel eens gelegenheden voordoen,
waarbij een meisje of een vrouw een broek draagt, daar
gaat het nu niet om. Het gaat om wat erachter zit, het
motief, het waaróm van het dragen van een broek door
meisjes. Als dat is, zoals aan dit meisje wordt
geschreven, is het niet slechts een kwestie van kleding,
maar een identiteitskwestie. Zo iemand wil zichzelf
niet accepteren als vrouw en wíl zich dus ook niet zo
kleden. God geeft aan wat voor vrouwen die belijden
godvrezend te zijn, gepast is: waardige kleding met
bescheidenheid en ingetogenheid (1 Tim. 2:9, 10). Als
een christenmeisje of christenvrouw de Heer vraagt op
welke manier ze zich het meest aan dit bijbelvers
houdt, zal ze daar zeker uitkomen. Ze zal zich kleden
op een wijze die het verschil tussen man en vrouw
duidelijk laat bestaan. Je zult toch ook wel erkennen
dat het nogal eens moeilijk is om, als je een stel ziet
lopen, te zien of het nu twee mannen zijn of een man
en een vrouw? Zo mag het bij christenen niet zijn.

Antwoord:
Met de scheppingsorde wordt bedoeld dat God in zijn
schepping een bepaalde orde heeft ingesteld, dat wil
zeggen dat Hij aan alles en allen een eigen plaats heeft
toegekend. Als mensen die orde eigenmachtig gaan
veranderen, of er geen rekening (meer) mee houden,
loopt het op chaos uit.
Een goed voorbeeld van de scheppingsorde is dat de
man het hoofd is van de vrouw. Zo staat dat in 1
Korinthiërs 11:3. God wil, dat in de zichtbare
schepping, in de samenleving op aarde, man en vrouw
laten zien welke plaats Hij aan ieder heeft toegekend.
In het gedeelte dat in 1 Korinthiërs volgt, geeft Hij
daarvoor twee uiterlijke kenmerken: wel of geen
hoofdbedekking en het dragen van kort of lang haar.
Wel of geen hoofdbedekking staat in verband met (in
het openbaar) bidden of profeteren (1 Kor. 11:4-5).
Kort of lang haar staat in verband met de natuur (1
Kor. 11:14-15) en is dus niet beperkt tot iets als bidden
en profeteren, maar is altijd van toepassing. Bidden en
profeteren zijn beperkt tot het moment waarop het
plaatsvindt. In het dragen van kort haar door de man en
het dragen van lang haar door de vrouw wordt al een
duidelijk zichtbaar onderscheid tussen man en vrouw
aangegeven.

Een aanvullende opmerking. In dit verband is het ook
belangrijk voor een christin eraan te denken dat ze niet
méér van haar lichaam prijs geeft dan voor een christin
waardig en zedig is. Niemand zal ontkennen dat
bijvoorbeeld
een
minirok
of
naveltruitje
vrouwenkleding is. Maar is er iemand die wil
verdedigen dat deze kleding een christin siert die een
volgelinge van Christus wil zijn?

In dit onderscheid tussen man en vrouw speelt ook
kleding een rol. In onze maatschappij wordt de vrouw
gehersenspoeld om zich als een man te (gaan)
gedragen. De vijand, de satan, zit erachter om de door
God ingestelde scheppingsorde de nek om te draaien.
Hij doet dit door in te spelen op de ontevredenheid die
er vaak is over het feit van een vrouw te zijn, nadat hij
de vrouw die ontevredenheid eerst heeft aangepraat.

Ik wil er met nadruk op wijzen dat ik met deze
voorbeelden geen kledingvoorschrift bedoel te geven.
Ieder heeft in zijn of haar kledingkeuze een
persoonlijke keuzevrijheid, waarover een ander niet
mag heersen. Ik wil slechts aansporen tot het maken
van een bewuste kledingkeuze in afhankelijkheid van
de Heer. Het behoort een keuze te zijn die naar beste
weten in overeenstemming is met de wil van de Heer,
dus in overeenstemming met Gods Woord en passend
voor de gelegenheid waar je bent. Dit geldt zowel voor
vrouwen als voor mannen.

In een briefwisseling met een meisje schrijft Ingrid
Trobisch haar: “Wanneer je het wezenlijke van jezelf
meer in een broek voelt uitgedrukt, je daarin beter
voelt, meer jezelf schijnt te zijn, dan vraag ik me toch
af of je daarin ook niet een gebrek aan zelfrespect tot

In het bovenstaande heb ik enkele aanwijzingen vanuit
Gods Woord willen geven die een hulp zijn bij het
zoeken naar de wil van de Heer in deze dingen. Voor
dit zoeken bid ik jullie wijsheid van boven toe (Jak.
3:17).
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NB. Op de valreep van de uitgave van dit nummer van
Rechtstreeks las ik het volgende bericht op de
internetnieuwsdienst NU.nl. Dat wil ik jullie niet
onthouden.

procent van de praktijkopleiders. Ook een petje of
zonnebril wijzen zij af. Dit blijkt uit onderzoek van het
kenniscentrum ECABO onder 1600 praktijkopleiders
van leerbedrijven."

“RIJSWIJK 23 november 2005 - Bedrijven willen niet
dat mbo-leerlingen een stage bij hen volgen als hun
kleding niet deugt. Dat wil zeggen: een naveltruitje,
een korte broek of heel lage heupbroek zijn taboe bij 60

Hoezo zou het uiterlijk niet belangrijk zijn voor een
christen, als de wereld het al zo beoordeelt?

MGdK 03-10-2005
Antwoord op forum vraag 4 Jeugdweekend 2005
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