
Kleding en haardracht in de Bijbel.

Doe je de wil van God graag? (Joh 7:17) Gehoorzaam je uit liefde, van harte (Rom 6:17)? Geef mij je hart! (Spr 23:26). Al wat gedaan wordt uit liefde
tot Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan! (Col 3:23).

Wil je hetzelfde zijn als de wereld (Rom 12:2) of tegen de stroom in zwemmen? Dode vissen drijven met de stroom mee. Levende vissen beschermen
zich tegen de schadelijke invloed van buiten (schubben) en zwemmen tegen de stroom in (vinnen, Lev 11:9). Je kunt getuigen door anders te zijn dan
de rest (innerlijk en uiterlijk).

Kleding is een vaak terugkomend onderwerp in de Bijbel en is dus van belang (Deut 22:5). Het klopt dat de Heere het hart aanziet (1Sam 16:7), maar
de toestand van het hart wordt ook zichtbaar aan de buitenkant en in onze wandel (1Pet 3).

Scheppingsorde: verschil tussen levende wezens: engelen, mensen, dieren. Binnen de mensheid verschil tussen man en vrouw (Gen 1:27). Het is
een gruwel voor God als deze grenzen overschreden worden. Bijv. Mannen met mannen (Lev 18:22), Mensen met dieren (Lev 18:23). Engelen met
mensen (Gen 6:1-4 en Jud :6, 2Pet 2:4). God strafte deze engelen zwaar. Ook het contact tussen mensen en engelen van satan (boze geesten) is
een gruwel voor God (Deut 18:10-12).

We moeten consequent zijn, niet met 2 maten meten (Spr 11:1; 20:10,23; Tweeerlei weegsteen).
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Genesis 1:27
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar
het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij ze.

Genesis 6:1
1 En het geschiedde, als de mensen op den
aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun
dochters geboren werden,
2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen
aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich
vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in
eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees
is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig
jaren.
4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook
daarna, als Gods zonen tot de dochteren der
mensen ingegaan waren, en zich kinderen
gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van
ouds geweest zijn, mannen van name.
5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen
menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der
gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos
was.
6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens
op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan
Zijn hart.
7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik
geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van
den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en
tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt
Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

Leviticus 11:9
9 Dit zult gij eten van al wat in de wateren is: al wat in
de wateren, in de zeeen en in de rivieren, vinnen en
schubben heeft, dat zult gij eten;
10 Maar al wat in de zeeen en in de rivieren, van alle
gewemel der wateren, en van alle levende ziel, die in
de wateren is, geen vinnen of schubben heeft, dat
zal u een verfoeisel zijn.
11 Ja, een verfoeisel zullen zij u zijn; van hun vlees
zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij verfoeien.
12 Al wat in de wateren geen vinnen en schubben
heeft, dat zal u een verfoeisel zijn.

Leviticus 18:22
22 Bij een manspersoon zult gij niet liggen met
vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.
23 Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om
daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet
staan voor een beest, om daarmede te doen te
hebben; het is een gruwelijke vermenging.

Genesis 1:27
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen.

Genesis 6:1
1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de
aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er
dochters bij hen geboren werden,
2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen
dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen
die zij uitgekozen hadden.
3 ¶ Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor
eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is,
maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
4 ¶ In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de
aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de
mensen waren gekomen en die kinderen voor hen
baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af,
mannen van naam.
5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op
de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van
zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
6 ¶ Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de
mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem
in Zijn hart.
7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen
heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het
vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht
toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt
heb.

Leviticus 11:9
9 ¶ Dit mag u eten van al wat in het water leeft: alles
wat in het water, in de zeeën en in de beken vinnen en
schubben heeft, dat mag u eten,
10 maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de
zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt
en van alle levende wezens die in het water leven, die
zijn voor u iets afschuwelijks.
11 Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van hun vlees
mag u niet eten, en hun kadavers moet u verafschuwen.
12 Alles wat in het water geen vinnen en schubben
heeft, is voor u iets afschuwelijks.

Leviticus 18:22
22 U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals
u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.
23 Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad
verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een
vrouw mag ook niet vóór een beest gaan staan om
ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.

Deuteronomium 18:10

Genesis 1:27
27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen.

Genesis 6:1
1  Toen de mensen zich op de aarde begonnen
te vermenigvuldigen en hun dochters geboren
werden,
2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der
mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit
vrouwen, wie zij maar verkozen. {}
3  En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in
de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is
vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. {}
4  De reuzen waren in die dagen op de aarde, en
ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters
der mensen kwamen, en zij hun kinderen
baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd,
mannen van naam.
5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des
mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen
tijde slechts boos was,
6  berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de
aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn
hart.
7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik
geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de
mensen zowel als het vee en het kruipend
gedierte en het gevogelte des hemels, want het
berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. {}

Leviticus 11:9
9  Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft:
al wat vinnen en schubben heeft, in het water, in
de zeeen en in de stromen, dat moogt gij eten.
10 Maar al wat geen vinnen of schubben heeft,
in de zeeen en de stromen, onder al wat in het
water wemelt en onder alle levende wezens die in
het water zijn, dat zal u een gruwel wezen.
11 Ja, een gruwel zullen zij u zijn; van hun vlees
zult gij niet eten en hun aas zult gij verafschuwen.
12 Alles in het water, dat geen vinnen of
schubben heeft, dat zal u een gruwel zijn.

Leviticus 18:22
22 En gij zult geen gemeenschap hebben met
een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men
gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel
is het.
23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke
gemeenschap hebben, om u daarmee te
verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor



Statenvertaling Herziene Statenvertaling NBG51

Deuteronomium 18:10
10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of
zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met
waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op
vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar.
11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of
die een waarzeggenden geest vraagt, of een
duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.
12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel;
en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE,
uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.

Deuteronomium 22:5
5 Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw,
en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken;
want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een
gruwel.

Deuteronomium 25:13
13 ¶ Gij zult geen Tweeerlei weegstenen in uw zak
hebben; een groten en een kleinen.
14 Gij zult in uw huis geen Tweeerlei efa hebben, een
grote en een kleine.
15 Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen
hebben; gij zult een volkomene en gerechte efa
hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land,
dat u de HEERE, uw God, geven zal.
16 Want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God,
een gruwel; ja, al wie onrecht doet.

1 Samuël 16:7
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte
niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb
hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet;
want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de
HEERE ziet het hart aan.

Spreuken 3:32
32 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar
Zijn verborgenheid is met den oprechte.

Spreuken 6:16
16 Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel
een gruwel:
17 Hoge ogen, een valse tong, en handen, die
onschuldig bloed vergieten;
18 Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt;
voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;
19 Een vals getuige, die leugenen blaast; en die
tussen broederen krakelen inwerpt.

Spreuken 11:1
1 Een bedriegelijke weegschaal is den HEERE een
gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn
welgevallen.

Spreuken 11:20
20 De verkeerden van hart zijn den HEERE een
gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn
welgevallen.

Spreuken 16:5
5 Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel;
hand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn.

Spreuken 20:10
10 Tweeerlei weegsteen, Tweeerlei efa is den
HEERE een gruwel, ja die beide.

Spreuken 20:23
23 Tweeerlei weegsteen is den HEERE een gruwel,
en de bedriegelijke weegschaal is niet goed.

Spreuken 23:26

10 Onder u mag niemand gevonden worden die zijn
zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die
waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij
doet, die een tovenaar is,
11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of
een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden
onderzoek doet.
12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel
voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden
verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw
ogen uit hun bezit.

Deuteronomium 22:5
5 ¶ De kleren van een man mogen niet door een vrouw
gedragen worden, en een man mag geen
vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is
voor de HEERE, uw God, een gruwel.

Deuteronomium 25:13
13 U mag niet twee verschillende weeg stenen in uw
zak hebben, een grote en een kleine.
14 U mag in uw huis niet twee verschillende efa’s
hebben, een grote en een kleine.
15 U moet een zuivere en rechtmatige weeg steen
hebben, u moet een zuivere en rechtmatige efa hebben,
opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de
HEERE, uw God, u geeft.
16 Want iedereen die dat doet, iedereen die onrecht
doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel.

1 Samuël 16:7
7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn
uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte,
want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de
mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de HEERE ziet het hart aan.

Spreuken 3:32
32 want wie afwijkt van de rechte weg is voor de
HEERE een gruwel,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Spreuken 6:16
16 Deze zes haat de HEERE,
ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:
17 hoogmoedige ogen, een valse tong
en handen die onschuldig bloed vergieten,
18 een hart dat zondige plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen,
19 een valse getuige die leugens blaast,
en die tussen broeders twisten teweegbrengt.

Spreuken 11:1
1 Een bedrieglijke weegschaal is voor de HEERE een
gruwel,
maar een zuivere weeg steen is Hem welgevallig.

Spreuken 11:20
20 ¶ De verkeerden van hart zijn voor de HEERE een
gruwel,
maar de oprechten van weg zijn Hem welgevallig.

Spreuken 16:5
5 ¶ Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel.
Hand op hand: hij zal niet voor onschuldig gehouden
worden.

Spreuken 20:10
10 ¶ Tweeërlei weeg steen en tweeërlei efa,
ook die beide zijn voor de HEERE een gruwel.

Spreuken 20:23
23 ¶ Tweeërlei weeg steen is voor de HEERE een
gruwel,
een bedrieglijke weegschaal is niet goed.

een dier, om daarmee gemeenschap te hebben:
schandelijke ontucht is het.

Deuteronomium 18:10
10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen,
die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet
gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar,
uitlegger van voortekenen, of tovenaar,
11 geen bezweerder, niemand, die de geest van
een dode of een waarzeggende geest
ondervraagt of die de doden raadpleegt.
12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE
een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft
de HERE, uw God, hen voor u weg.

Deuteronomium 22:5
5  Een vrouw zal geen mansklederen dragen en
een man geen vrouwenkleed aantrekken, want
ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God,
een gruwel. {}

Deuteronomium 25:13
13  Gij zult in uw buidel geen tweeerlei gewicht
hebben, een groot en een klein,
14 Gij zult in uw huis geen tweeerlei efa hebben,
een grote en een kleine.
15 Gij zult een vol en zuiver gewicht hebben; gij
zult een volle en zuivere efa hebben, opdat gij
lang leeft in het land, dat de HERE, uw God, u
geven zal.
16 Want ieder die deze dingen doet, ieder die
onrecht doet, is de HERE, uw God een gruwel.

1 Samuël 16:7
7 Doch de HERE zeide tot Samuel: Let niet op zijn
voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik
heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op
wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor
ogen is, maar de HERE ziet het hart aan. {} {}

Spreuken 3:32
32 want de HERE verafschuwt de verkeerde,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Spreuken 6:16
16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn
Hem een hartgrondige gruwel:
17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen
die onschuldig bloed vergieten,
18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten
die zich haasten om naar het kwade te snellen,
19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en
wie twist stookt tussen broeders.

Spreuken 11:1
1  Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een
gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem
welgevallig.

Spreuken 11:20
20  De verkeerden van hart zijn de HERE een
gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem
welgevallig.

Spreuken 16:5
5  Iedere hooghartige is de HERE een gruwel;
voorwaar, hij blijft niet ongestraft.

Spreuken 20:10
10  Tweeerlei gewicht, tweeerlei maat, beide zijn
de HERE een gruwel. {}

Spreuken 20:23
23  Tweeerlei gewicht is de HERE een gruwel, en
een valse weegschaal is verkeerd.
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26 Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn
wegen bewaren.

Johannes 7:17
17 Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze
leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van
Mijzelven spreek.

Romeinen 6:17
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der
zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam
geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk
gij overgegeven zijt;

Romeinen 12:1
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods,
dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en
Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke
godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt
veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat
gij moogt beproeven, welke de goede, en
welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

1 Corinthiërs 8:9
9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze
een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn.

1 Corinthiërs 8:12
12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders
zondigende, en hun zwak geweten kwetsende,
zondigt tegen Christus.

1 Corinthiërs 10:31
31 Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt,
hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere
Gods.
32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden,
en den Grieken, en der Gemeente Gods.
33 Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet
zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel
van velen, opdat zij mochten behouden worden.

1 Corinthiërs 11:4
4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende
iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met
ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want
het is een en hetzelfde, alsof haar het haar
afgesneden ware.
6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook
geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een
vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te
hebben, dat zij zich dekke.
7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits
hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de
vrouw is de heerlijkheid des mans.
8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw
is uit den man.
9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw,
maar de vrouw om den man.
10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd
hebben, om der engelen wil.
11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch
de vrouw zonder den man, in den Heere.
12 Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is
ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit
God.
13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat
de vrouw ongedekt God bidde?
14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man
lang haar draagt, het hem een oneer is?
15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar
een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar
is gegeven?

Spreuken 23:26
26 Mijn zoon, geef mij je hart,
en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.

Johannes 7:17
17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij
van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik
vanuit Mijzelf spreek.

Romeinen 6:17
17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde,
maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan
het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.

Romeinen 12:1
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar
word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

1 Corinthiërs 8:9
9 Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of
andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak
zijn.

1 Corinthiërs 8:12
12 Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in
hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen
Christus.

1 Corinthiërs 10:31
31 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles
tot eer van God.
32 Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de
Grieken, en ook niet aan de gemeente van God,
33 zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door
niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen,
opdat zij behouden worden.

1 Corinthiërs 11:4
4 Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd
heeft, onteert zijn hoofd.
5 Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met
onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is
precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.
6 Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat
zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor
een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren
te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken.
7 Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken,
omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De
vrouw is echter de heerlijkheid van de man.
8 De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw
uit de man.
9 Want ook is een man niet geschapen omwille van de
vrouw, maar een vrouw omwille van de man.
10 Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het
hoofd hebben, omwille van de engelen.
11 Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de
vrouw niet zonder de man, in de Heere.
12 Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is
ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit
God.
13 Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met
onbedekt hoofd tot God bidt?
14 Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man
lang haar draagt, het een oneer voor hem is?
15 Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor
haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking
aan haar gegeven is.

Spreuken 23:26
26 Mijn zoon, geef mij uw hart, laten uw ogen
behagen hebben in mijn wegen;

Johannes 7:17
17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van
deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit
Mijzelf spreek.

Romeinen 6:17
17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der
zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam
geworden aan die vorm van onderricht, die u
overgeleverd is;

Romeinen 12:1
1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de
barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt
tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer:
dit is uw redelijke eredienst.
2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw
denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van
God is, het goede, welgevallige en volkomene.

1 Corinthiërs 8:9
9 Maar ziet toe, dat deze bevoegdheid van u niet
tot aanstoot voor de zwakken worde. {}

1 Corinthiërs 8:12
12 Door zo tegen de broeders te zondigen, en
hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen,
zondigt gij tegen Christus.

1 Corinthiërs 10:31
31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet
het alles ter ere Gods.
32 Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken,
noch aan de gemeente Gods aanstoot;
33 zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om
mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer
velen, opdat zij behouden worden.

1 Corinthiërs 11:4
4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten
hoofde, doet zijn hoofd schande aan. {}
5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of
profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij
staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.
6 Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt,
moet zij zich ook maar het haar laten afknippen.
Doch indien het een schande is voor een vrouw,
als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat
scheren, dan moet zij zich dekken.
7 Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is
het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de
vrouw is de heerlijkheid van de man.
8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de
vrouw uit de man.
9 De man is immers niet geschapen om de
vrouw, maar de vrouw om de man. {}
10 Daarom moet de vrouw een macht op het
hoofd hebben vanwege de engelen.
11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw
zonder man iets, als de man zonder vrouw.
12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook
de man door de vrouw; alles is echter uit God.
13 Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw
met ongedekten hoofde tot God bidt? {}
14 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man
lang haar draagt, dit een schande voor hem is,
15 doch dat, indien een vrouw lang haar draagt,
dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar
tot een sluier gegeven.
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Colossenzen 3:17
17 En al wat gij doet met woorden of met werken,
doet het alles in den Naam van den Heere Jezus,
dankende God en den Vader door Hem.

Colossenzen 3:23
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den
Heere en niet den mensen;
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de
vergelding der erfenis; want gij dient den Heere
Christus.

1 Timotheüs 2:8
8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen,
opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.
9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar
gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven
versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of
paarlen, of kostelijke kleding;

Titus 2:3
3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht
zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen
lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende,
maar leraressen zijn van het goede;
4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn,
haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te
hebben;
5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed
te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat
het Woord Gods niet gelasterd worde.

1 Petrus 3:1
1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen
onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde
ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen
zonder Woord mogen gewonnen worden;
2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in
vreze.
3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is,
bestaande in het vlechten des haars, en omhangen
van goud, of van klederen aan te trekken;
4 Maar de verborgen mens des harten, in het
onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en
stillen geest, die kostelijk is voor God.
5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de
heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar
eigen mannen onderdanig;
6 Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest,
hem noemende heer, welker dochters gij geworden
zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige
verschrikking.
7 Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met
verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste,
eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der
genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden
niet verhinderd worden.

2 Petrus 2:4
4 Want indien God de engelen, die gezondigd
hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel
geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de
ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te
worden;

Judas 1:6
6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard
hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben,
heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige
banden onder de duisternis bewaard.

Colossenzen 3:17
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe
dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God
en de Vader dankt door Hem.

Colossenzen 3:23
23 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de
Heere en niet voor mensen,
24 in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding
de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere
Christus.

1 Timotheüs 2:8
8 Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden
met opheffing van heilige handen, zonder toorn en
meningsverschil.
9 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,

Titus 2:3
3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag
zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters,
niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het
goede,
4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn,
hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben,
5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun
huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen
onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet
gelasterd wordt.

1 Petrus 3:1
1 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,
2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des
Heeren waarnemen.
3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het
vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden
of het aantrekken van mooie kleren;
4 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.
5 Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige
vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen
onderdanig waren;
6 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.
7 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.

2 Petrus 2:4
4 Want als God de engelen die gezondigd hebben,
niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en
overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om
tot het oordeel bewaard te worden;

Judas 1:6
6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet
hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten
hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag
met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde
bewaring gesteld.

Colossenzen 3:17
17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het
alles in de naam des Heren Jezus, God, de
Vader, dankende door Hem!

Colossenzen 3:23
23 Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte,
als voor de Here en niet voor mensen;
24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding
de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als
heer.

1 Timotheüs 2:8
8 Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats
bidden met opheffing van heilige handen, zonder
toorn en twist.
9  Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met
waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet
met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare
kleding,

Titus 2:3
3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar
optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan
veel wijn, in het goede onderrichtende,
4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en
kinderen lief te hebben,
5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar
man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods
niet gelasterd worde.

1 Petrus 3:1
1  Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen
onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het
woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel
hunner vrouwen zonder woorden gewonnen
worden,
2 doordat zij uw reine en godvrezende wandel
opmerken.
3 Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van
haar, het omhangen van goud of het dragen van
gewaden,
4 maar de verborgen mens uws harten, met de
onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en
stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
5 Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige
vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan
haar mannen,
6 zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem
heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij
goed doet en u geen schrik laat aanjagen.
7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw
vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst
haar eer, daar zij ook medeerfgenamen zijn van
de genade des levens, opdat uw gebeden niet
belemmerd worden.

2 Petrus 2:4
4 Want indien God engelen, die gezondigd
hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen
in de afgrond te werpen, aan krochten der
duisternis heeft overgegeven om hen tot het
oordeel te bewaren;

Judas 1:6
6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong
ontrouw werden en hun eigen woning verlieten,
voor het oordeel van de grote dag met eeuwige
banden onder donkerheid heeft bewaard
gehouden;


