
 
 

Kleding als kenmerk 
- Gezinsmoment (3-12 jaar) - 

 
 

Wie in de Bijbel zoekt naar aanwijzingen voor kleding 
komt verrassend veel tegen. 

Neem de tijd om met het gezin 
te luisteren naar wat de Heere erover zegt. 

 
 

Benodigdheden 
Voor elk kind een (magnetische) aankleedpop om mee te spelen. Ze zijn in allerlei 
soorten en maten te koop, maar ze zijn ook heel eenvoudig zelf te maken, 
bijvoorbeeld met behulp van de website 
www.nukleuren.nl/knutselen/aankleedpoppen. Print van tevoren voor elk kind een 
aankleedpop met kleding uit. Kleding met vouwrandjes blijft vaak niet goed zitten. 
Haal in de hobbywinkel een strip magneetjes en bevestig die aan de pop en de 
kleding. Dat zorgt voor meer speelplezier. 
Verder is nodig: kleurtjes of stiften voor jongere kinderen en lapjes stof voor oudere 
kinderen, een schaar, pen en papier.  
 

Binnenkomer 
Geef elk kind een aankleedpop en laat het deze inkleuren. Zorg dat ze één stelletje 
kleding af hebben. De overige kleren kunnen een andere keer ingekleurd worden. 
Oudere kinderen kunnen in plaats van met kleurtjes of stiften ook met lapjes stof aan 
de slag. 
 

Bespreken 
Breng het gesprek intussen op kleding. Kijk hoe de verschillende kledingstukken de 
uitstraling van de aankleedpoppen veranderen. Hoe zou dat komen? Waarom 
dragen we eigenlijk kleren? Mag je alles aantrekken wat je wilt? Zegt de Heere in de 
Bijbel iets over kleding? 
 

Bijbel erbij 
Lees Genesis 3 vers 6,7 en 21 en praat hierover met elkaar naar aanleiding van de 
volgende vragen: 

1. Hadden Adam en Eva kleren aan voor de zondeval? (Nee, God heeft Adam 
en Eva naakt geschapen.) 
2. Hoe vonden zij dat? (Dat vonden ze niet raar. Ze voelden zich daar heel 
prettig bij.) 
3. Waardoor veranderde dat? (Door de zonde is dat veranderd. Vanaf dat 
moment keken ze anders naar elkaar en schaamden ze zich voor elkaar. 
Daarom maakten ze kleren van vijgenboombladeren.) 
4. Zijn dat goede kleren? (Nee, God wist dat deze kleding niet genoeg was om 
hun naaktheid te bedekken en om hun lichaam te beschermen. Daarom 
maakte Hij voor hen kleding van dierenhuiden.) 

http://www.nukleuren.nl/knutselen/aankleedpoppen


5. Waar moeten wij dus altijd aan denken als het over kleding gaat? (Kleding 
is nodig vanwege de zonde. Kleding spreekt van Gods genade. Zo beschermt 
Hij de mens tegen de gevolgen van de zonde.) 
6. Mogen wij ons dus (half)naakt kleden? (Nee. Kleding is een gave van de 
Heere. Als wij er (half)naakt bij lopen, zeggen we dat wij niet willen hebben 
wat Hij geeft. Dan denken we het beter te weten dan God. Dan willen we de 
bescherming niet hebben die voor mensen na de zondeval nodig is.) 

 
Schrijf op een mooi papier de eerste conclusie: Waarom dragen we kleren? 
Kleren zijn bedoeld om onze naaktheid te bedekken en ons lichaam te 
beschermen. 
 
 
 

 
 
 
 

Bezig 
Geef de kinderen even de tijd om hun aankleedpop om te kleden. Laat ze een nieuw 
stel kleren uitzoeken, die ze de pop aantrekken. Let daarbij op of ze het moeilijk 
vinden om te besluiten wat ze de pop zullen aantrekken en betrek dat straks bij de 
bespreking van het volgende Bijbelgedeelte. 
 

Bijbel erbij 
1.Wij vinden het vaak heel belangrijk welke kleren we aan hebben en kunnen er 
soms lang over doen om onze kleren voor de volgende dag uit te zoeken. Vindt de 
Bijbel dit ook belangrijk? Lees Matthéüs 6 vers 28-34.  

- Moet kleding het belangrijkste zijn om je druk over te maken? (Nee, we 
mogen er netjes uitzien, maar het belangrijkste in ons leven is niet welke 
kleren we aan hebben, maar of we een kind van God zijn. Daarom moeten we 
eerst het Koninkrijk van God zoeken. Reken maar eens uit hoeveel tijd je per 
dag met kleding bezig bent en hoeveel tijd met de Bijbel.)  
- Paulus zegt dit ook in Romeinen 13 vers 14: ‘Maar doet aan de Heere Jezus 
en verzorg het lichaam niet tot begeerlijkheden.’ 

2. Toch zegt de Bijbel wel iets over welke kleren we aan moeten trekken. Lees 1 
Timothéüs 2 vers 9.  

- Welke twee dingen vindt de Heere belangrijk bij kleding? (Kleding moet 
eerbaar zijn en eenvoudig.) 
- Wat is eenvoudige kleding? (Niet vol pracht en praal, niet overdreven, maar 
gewoon netjes).  
- Wat is eerbare kleding? (Kleding die je eer bewaakt, kleding die bedekt. 
Kleren die niet uitlokken om naar vrouwelijke of mannelijke lichaamsdelen te 
kijken.) 
- Lees eventueel de kadertekst ‘Eerbaar gekleed’. 

3. Er is nog een Bijbeltekst die veel zegt over kleding. Lees Zefanja 1 vers 8.  
- Voor welke kleding waarschuwt de Heere in deze tekst? (De Heere zegt dat 
Hij het dragen van vreemde kleding zal straffen.)  

Je kunt hier stoppen en een andere keer hieronder verder gaan als dat voor 
de spanningsboog van je kinderen beter is. Je kunt ook doorgaan als dat 
voor de kinderen haalbaar is. 



 

- Wat is vreemde kleding?(Vreemde kleding betekent heidense kleding, 
kleding die vervreemd is van God, kleren die niet horen bij mensen die de 
Heere dienen.)  
- Lees eventueel de kadertekst ‘Niet werelds gekleed’.  
- Door je kleren laat je dus zien of je bij de Heere wilt horen of bij de wereld. 
Kleding is een kenmerk. 

 
Schrijf op een mooi papier de tweede conclusie: Welke kleren dragen we? 
Kleren die eerbaar, eenvoudig en niet wereldszijn. 
 

Bezig 
Kijk naar de kledingsetjes van de aankleedpoppen. Bespreek of de kleren eenvoudig, 
eerbaar en niet werelds zijn en waarom. Bespreek het spreekwoord: ‘Kleren maken 
de man.’ Of de stelling: ‘Met je kleding laat je zien wie je bent.’ 
 
 

Besluiten 
In het laatste Bijbelboek gaat het ook veel over kleding. In Openbaring 16 vers 15 
zegt God tegen mensen die aan het einde van deze wereld leven: ‘Zalig is hij die 
waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte 
niet zie.’ Behalve een letterlijke betekenis heeft deze tekst ook een geestelijke 
betekenis. Naakt zijn is in de Bijbel een beeld van de zonde en kleding is een beeld 
van een nieuw hart. Daarom ziet Johannes in Openbaring Gods kinderen in de 
hemel met lange, witte kleren aan. Als je het kleed van de gerechtigheid van de 
Heere Jezus hebt, ziet God je zonde niet. Dan is het goed tussen God en jou. Heb je 
dit kleed? 
 
 
 
 

1. Eerbaar gekleed 
 

‘De heidense vrouwen in Eféze (de stad waar Timothéüs werkzaam was) liepen 
er oneerbaar bij. Uit teksten uit de klassieke oudheid blijkt dat het ging om korte 
rokken, laag uitgesneden halzen en het benadrukken van de lichaamslijn. De 
christenvrouwen en christenmeisjes in de wereldse havenstad Eféze worden door 
Paulus aangespoord om zich eerbaar te kleden. Kleding is gegeven om te 
verhullen en niet om te onthullen. Daarmee gingen ze nadrukkelijk in tegen de 
mode die toen gangbaar was. Ze behoorden bij de uitzonderingen, de 
meerderheid kleedde zich anders. Maar dat moeten jullie niet willen, zegt Paulus. 
Kleed je eerbaar: bewaak je eer. Een vrouw heeft een geheim te bewaren. Ze is 
geen hotel: toegankelijk voor (de ogen van) iedereen. Maar ze is een besloten 
huiskamer, bestemd voor één, namelijk die ze liefheeft. En zo dient ze zich ook te 
kleden. Laten vrouwen en meisjes zich zo kleden dat ze geen aanleiding geven 
tot zondige en overspelige gedachten.’ 

 
Bron: Ds. P. den Ouden in de Katwijkse Nieuwsbrief 

 

  



 

 
 

2. Niet werelds gekleed 
‘We lezen in Zefanja 1 vers 8 een ernstige waarschuwing. Een modern 
commentaar merkt bij deze woorden op dat de Israëlieten zich op dezelfde wijze 
gingen kleden als de heidense volkeren rondom hen. Vreemde kleding heeft hier 
nadrukkelijk de betekenis van heidense kleding en staat in scherpe tegenstelling 
tot wat behoort bij Israël als het volk dat de Heere toebehoorde. Dit vers is 
bijzonder leerzaam, omdat hieruit blijkt dat al in het Oude Testament er in de 
kleding een duidelijk verschil was tussen hen die de wereld willen volgen en 
degenen die de Heere willen volgen. Uit dit vers leren we dat wereldse kleding de 
toorn van God opwekt en dat Hij dat zeker zal straffen. De Heere wil dat het 
onderscheid tussen degenen die Hem liefhebben, en degenen die Hem niet 
liefhebben, ook in het uiterlijke zichtbaar is, dus ook in de kleding. Aanpassen aan 
de wereld betekent dat we het onderscheid tussen kerk en wereld willen 
uitwissen. Jakobus 4 vers 4 waarschuwt daar ernstig voor: wie een vriend van de 
wereld wil zijn, is een vijand van God.’ 
 
Bron: Ds. P. den Ouden in de Katwijkse Nieuwsbrief 

 
 


