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magazine voor jongeren
thema’s liefde, kuisheid, seksualiteit & huwelijk

Hooglied 7, 7

Over de schoonheid en opmaak
“Hoe mooi ben je, mijn liefste,  

hoe bevallig en bekoorlijk!”

Pro Vita
Liefde laat Leven



Editoriaal
Het blijft een mysterie voor mannen en wellicht ook voor henzelf: waarom staan 
vrouwen zo lang voor hun spiegel of  kleerkast en hebben ze zoveel schoenen?! 
Maar eigenlijk zijn ook vele mannen bezig met hun uiterlijk. Plots krijgen 
jongens en meisjes, zeker als ze de puberteit ingaan, aandacht voor hun uiterlijk 
en beginnen ze te experimenteren met kledij, haar en make-up. En dit blijft voor 
velen een voorname tijdsbesteding. Waarom? Is het een aangeboren instinct, een 
natuurlijke reflex om een partner aan te trekken? Of  een zoeken naar aandacht, 
in de hoop via het uiterlijk enige bevestiging te krijgen? Misschien geniet men 
gewoon van de handeling en is het een uitgebreide vorm van zelfzorg, een 
uitdrukking van het gevoel van zelfwaarde? Is het een manier om de wereld 
mooier te maken? Verhoogt het misschien de status binnen de groep? Of  zit er 
een duivel achter verscholen die anderen in het verderf  wil storten? We zullen 
het nooit doorgronden. Hier zoeken we dan toch uit hoe we het best omgaan 
met schoonheid en opmaak. 

“Wees niet bezorgd over uw lichaam en wat ge zult aantrekken.  
Is het lichaam niet meer dan de kleding?” (Mat. 6, 25)
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Waarom is schoonheid aanlokkelijk?
Eén ding is zeker: schoonheid trekt aan. Waarom? Enerzijds is er de 
natuurlijke lichamelijke aantrekking naar een partner die mooi, gezond, 
sterk en vruchtbaar is: naar de eigenschappen van een goede man of 
vrouw, van een potentiële vader of moeder. Deze aantrekking is een 
natuurlijke gave van man en vrouw, die geschapen zijn om zich te 
verenigen en vruchtbaar te zijn.

Anderzijds is de mens naast lichaam ook geest. Mensen trekken elkaar 
ook aan op een geestelijke manier, vanuit het hart. Het is de liefde die 
uitgaat naar wat of wie beminnelijk en schoon is, maar dan wel in de 
zin van goed en waarachtig. Het hart is geschapen om te beminnen en 
bemind te worden. En alles wat beminnelijk is, lokt de liefde. Je uiterlijk 
oog geniet dus van de schoonheid van het lichaam en je innerlijk oog van 
de zoetheid van de liefde. “U bent mooi, mijn lief, en zo zoet!” (Hoogl. 1, 15)

Ben ik wel schoon?
Velen voelen zich niet mooi (genoeg) of willen 
steeds opnieuw mooi gevonden worden. 
De aandacht gaat dan naar uiterlijkheden, 
je wordt onzeker en keert je af. Sommigen 
gaan op in vermageren, anderen eten hun 
zorgen weg. Maar eigenlijk weet je: je bent 
misleid. Je valt niet samen met je uiterlijk: 
je bent veel meer. Je schoonheid wordt 
zelfs voornamelijk bepaald door je innerlijk 
dat doorheen je uiterlijk straalt. Deze 
ingesteldheid drukt passend uit hoe we ons 
tegenover onszelf mogen verhouden: 

“Ik loof U in het besef dat ik eerbiedwekkend 
ben van maaksel, een wonder is wat Gij schiep.” (Psalm 139)

Laat je niet vangen door bedrieglijke schoonheid
Sommigen zijn zo overtuigd van hun schoonheid dat ze er een afgod van 
maken. Ze zien het niet als een gave waarvoor ze de Gever dankbaar 
mogen zijn en vallen ten prooi aan ijdelheid: alsof zij meer zijn dan 
anderen door een toevallige en tijdelijke eigenschap, waar ze zelf geen 
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verdienste aan hebben. Het is een bekoring om te pronken met je uiterlijk 
en emotionele bevrediging op te strijken. Je kan er zelfs mee manipuleren 
om iets te bekomen. Nochtans laat een lelijk innerlijk een lelijke afdruk na 
in het uiterlijk. Het gelaat spiegelt het hart. We moeten de lichaamstaal 
van de ander goed observeren om tijdig gewaarschuwd te worden en om 
ons oog af te houden van schone schijn. 

“Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig.” (Spr. 31, 30)

Koester je verborgen schoonheid
Je lichaam is een bijzonder geschenk 
dat je ontvangen hebt om te schenken 
aan je man of vrouw, om ermee lief 
te hebben, om kinderen te dragen 
en te verzorgen en om je liefde op 
talloze manieren mee uit te drukken. 
Voor gelovigen is het lichaam een 
instrument van Gods liefde, een 
tempel van de Heilige Geest. Dit is 
een diep en kostbaar mysterie. Dat is 
je verborgen schoonheid. Ook God 
is een mysterie en is een verborgen 
God die zijn heerlijkheid slechts 
openbaart aan wie een zuiver hart 
hebben. Zo ook schenken man en 
vrouw hun heerlijkheid slechts aan 
wie dit naar waarde schat: aan hun 
ware.

Schoonheid onthul je niet zomaar
Omwille van je waardigheid, verhul je jezelf. Slechts vanuit je waardigheid, 
onthul je jezelf. Je lichaam is je niet gegeven om onwaardig tentoon 
te spreiden aan wie eigenlijk het recht niet heeft om het te zien, aan 
wie er slechts kortstondig van zou profiteren, zonder verdere zorg 
en verantwoordelijkheid. Wat zou het opleveren, behalve vluchtige 
aandacht? Als je jezelf te veel of te snel blootgeeft, toon je eigenlijk niet 
jouw echte waarde, want je bent veel meer dan een lichaam. Dat leidt 
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juist af van wat echt belangrijk is. Enkel door ingetogenheid druk je iets 
van jouw mysterie uit en van het feit dat jij daarover beslist.

Pas op dat de wereld je schoonheid niet vertrapt
De wereld verheerlijkt schijnbaar het lichaam, maar banaliseert het in 
werkelijkheid. Het lichaam wordt een lustobject waarvan men even mag 
genieten, maar dat vervangbaar is, zeker wanneer het begint af te wijken 
van de zogenaamde norm. Schoonheid wordt op die manier vertrapt. 
Geef je niet zomaar bloot; laat je niet misbruiken. Trap daar niet in! Laat 
jij jouw eerbaarheid zien, dan zullen ze jou met eerbaarheid behandelen. 
Mensen die je ergeren met platte opmerkingen of ongepaste blikken 
hebben het nodig dat jij in je waardigheid blijft staan: zo kunnen ze leren 
om jou naar waarde te schatten.

Draag zorg voor je innerlijke schoonheid en sieraden

“Zoekt uw schoonheid niet in uiterlijke dingen, zoals kunstige kapsels, gouden 
sieraden en mooie kleren, maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van 
het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, 
dat kostbaar is in het oog van God.” (1 Pe. 3, 3)



66

Je uiterlijke schoonheid is je gegeven. Het krijgt zijn glans door je 
innerlijke schoonheid en daaraan moet je werken. We weten allemaal dat 
we geregeld in ons hart grote kuis moeten houden. Het bruiloftsfeest is 
gepland, de Bruidegom wacht: jij moet je klaarmaken en de juiste kleren 
aandoen. Het juiste kleed, de ware schoonheid, de beste opmaak: dat 
is de liefde! Deze innerlijke schoonheid straalt doorheen je uiterlijk, 
waardoor je er op je best uitziet en wat het beste oproept in de ander. 
Jouw liefde wekt liefde.

“Hoe bekoorlijk zijn je wangen tussen de oorhangers, hoe bekoorlijk je hals 
met de snoeren! Ik zal gouden hangers voor je laten maken met zilveren 
balletjes.” (Hoogl. 1, 10) 

Die innerlijke sieraden zijn de deugden: nederigheid, zachtmoedigheid, 
barmhartigheid, oprechtheid, eenvoud, sterkte, moed, volharding, 
trouw… Schoonheid is geen ijl of ijdel gevoel maar een zuivere wil om ook 
vuil werk te willen doen. Deze liefde maakt je echt mooi, je innerlijk, je 
uiterlijk en je daden. Ook als je iemand aankijkt met liefde, zie je de ander 
in zijn schoonheid: jouw liefde vult de ‘onvolmaaktheden’ van de ander 
aan; je kijkt er voorbij, je ziet hun relativiteit, je ziet potentieel en je ziet 
wat werkelijk waarde heeft. Hecht dus geen belang aan de meningen over 
je uiterlijk: wie jou met liefde aankijkt, ziet je in jouw echte schoonheid!
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Liefde drukt zich 
ook uit doorheen 

je uiterlijk
Moet je nu, omdat het 
innerlijke belangrijker is, 
niet meer met het uiterlijk 
bezig zijn? Dat ook weer 
niet. Het gaat erom om niet 
in uiterlijkheden op te gaan 
maar er goed mee om te gaan: zich niet verliezen in het vergankelijke, 
maar alles doen in het licht van het onvergankelijke. Doorheen je uiterlijk 
kan je ook je liefde uitdrukken. En bij het zien van een schoon schepsel 
prijst de liefde de Schepper. 

Hoe dan ook blijft aandacht voor je lichaam belangrijk: alleen al door 
man of vrouw te zijn, trek je aandacht. Je lichaam geeft een signaal en 
je houding, kledij of opmaak versterken of dimmen dit. Het gaat erom je 
zuiverheid te koesteren, ‘zedig’ te zijn en niet toe te geven aan verdorven 
modes die ontucht opwekken. Mode en modestie (bescheidenheid, 
eerbaarheid) komen beide van het Latijnse ‘modus’, wat betekent: de 
juiste maat.

Hoe ga je onderscheiden of jouw opmaak gepast is?
• Kijk naar je intentie, je innerlijke houding. 

Kies je jouw kledij louter praktisch? Vergeet je niet ervoor 
dankbaar te zijn? Hou je rekening met de verlangens van 
de ander? Maak je je op om je geliefde te behagen of leeft er 
een blinde zucht om gezien te worden of om te 
verleiden? Verwaarloos je je lichaam en loop je 
er onverzorgd bij? 

• Kijk naar de omstandigheden. 

Ziet enkel mijn geliefde mij in onze besloten hof of loop ik 
door de stad? De concrete situatie waarin 
je je toont speelt mee in je oordeel.
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• Kijk ook naar de gevolgen.

Je uiterlijk kan iemand ophitsen en tot ongepast gedrag aanzetten. Al is 
het niet je bedoeling, je kan wel aanstoot geven met negatieve gevolgen 
en dat telt ook mee. Schuif je verantwoordelijkheid niet af: schoonheid 
kan ook gevaarlijk zijn.

Ook Julie, nu zuster Magdalena,  
maakte zich vroeger graag eens op. Ze vertelt:

“ Make-up? Nee, dat behoorde niet tot mijn dagelijkse 
routine. Is de mens zoals God hem schiep dan niet 

mooi genoeg!? Je bent hoe je bent: waarom een gewoonte 
aankweken om er anders uit te zien, waardoor je het huis 

niet meer uit durft als je eens geen make-up aan hebt? Enkel 
bij feestdagen vond ik dat je je moest tonen. Oorringen en 

mooie jurkjes daarentegen behoorden wel tot mijn dagelijkse 
menu. Dit veranderde niet mijn uiterlijk, vond ik, maar gaf het een vrolijke 
tint. Ook als verpleegkundige gaven kleurrijke oorringen een extra kleurtje 
tussen al dat wit.

Toen ik geroepen werd door God bij de Zusters van Liefde in Kortemark was 
het echter gedaan met oorringen en mooie jurkjes. Dat zou indruisen tegen 
onze beleving van de armoede. Jazeker: ik zie ze nog graag. Maar ik mis ze 
niet en eigenlijk is het best aangenaam om gewoon te zijn wie je bent: een 
religieuze. Ik hoef geen tijd meer te spenderen aan: ‘Hoe zie ik eruit? Staat het 
mij wel? Is het er niet over?’ De mooiste make-up die er volgens mij bestaat en 
die God ons gratis geeft, dat is de blijdschap van het hart die het geloof ons 
schenkt, en die je kan uitstralen doorheen een lach, een stralende blik en een 
opgewektheid die anderen vreugde geeft!”

Heb je bedenkingen of vragen bij  
deze tekst of rond dergelijke kwesties?  

Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be


