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1 Petr 3:3,4 

  “Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike 
klere nie.  Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende 

beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde.” 
Spr 31:30 

“Uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán 
verdien 'n vrou om geprys te word.” 

 
Om mooi te wees is nie sondig nie, trouens God het baie mense, mans en vroue mooi geskape.   Ons lees 
op talle plekke in die Skrif daarvan.    Ek haal uit die Bybel aan…. 
Gen_29:17  “Lea het sagte oë gehad, maar Ragel was mooi gebou. Sy was beeldskoon.” 
Gen_12:11  “Toe hy (Abraham) op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy  
                    vrou Sarai: “Ek weet jy is 'n mooi vrou.” 
Gen_24:16  “Die meisie (Rebekka) was baie mooi, 'n jongmeisie ..”. 
Gen_39:6  “Josef was fris gebou en mooi.” 
1 Sam_17:42  “Dawid het 'n rooi gelaatskleur gehad en 'n mooi voorkoms.”  
1 Sam_25:3  “Die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou Abigajil. Die vrou  
                      het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi, maar die man was 'n regte  
                      korrelkop en onbeskof. Hy was 'n Kalebiet.” 
2 Sam_11:2  “Eendag het hy (Dawid) na sy middagslapie opgestaan en op die dak van die  
                      paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie  
                      mooi vrou.” 
2 Sam_14:25  “In die hele Israel was daar niemand so mooi soos Absalom nie.” 
 
Om mooi te wees is dus nie verkeerd nie, inteendeel dit is ook ‘n gawe van God. Dit is dieselfde met 
rykdom, mag, gesag, besittings ens.  Dit is nie verkeerd nie, maar hoe gebruik ek dit en hoe dink ek 
daaroor.   ‘n Mens kan mooi en gelowige en gehoorsaam wees aan die Here.   Dit is wat ons van Abigaijl 
leer.   Sy was baie mooi en baie slim, maar nogtans beskeie en opreg. 
 
Daarom al die spreekwoorde wat ‘n negatiewe ondertoon het, om ons as mens te leer wat die verkeerde 
gebruik van skoonheid is. 

• Skoonheid is net veldiepte! 
• Skoonheid vergaan, maar deug bly staan! 
• Ware skoonheid is nie veldiepte nie! 

 
Skoonheid moet nie gaan oor uiterlike skoonheid nie.   Want ouderdom laat ook die skoonheid vergaan.   
Maar ware skoonheid wat van binne is, skoonheid wat gehoorsaamheid aan God behels, wat God dien, 
wat God eerste stel, wat jou naaste liefhet soos jouself, dit bly bestaan.    Petrus leer aan ons dat die 
innerlike versiering, “onverganklik” is.   Want geestelike waardes kan nie oud word as dit opreg tot eer 
van God gebruik word nie.   Petrus verbied dus nie juwele en sierlike klere nie, maar dit moet met die 
regte gesindheid, in opregtheid gebruik word.     So verduidelik Paulus dit ook in 1 Tim  2:9,10  “So ook 
moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met 
vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met 
goeie werke.”      Om goed te doen vir ander mense tot eer van God het blywende waarde. 
Mag die Here ons almal help om beskeie te wees met wat ons is en het.  Mag ons alles wat ons is en het 
gebruik tot die eer van God en tot uitbreiding van die Koninkryk.   Aan God al die Eer! 

Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde  Kerk Centurion: Sel 082 964 5595:  gskruger1@gmail.com 


