
Terwijl Hij aan het bidden was, begon 
Zijn gezicht te glanzen. 

Lukas 9:29 

Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en 
verdwijnt; maar een vrouw, die ontzag 

heeft voor de HERE, verdient 
bewondering en lof. 

Spreuken 31:30 

 

Most girls PURSUE beauty.  The one 
thing they need most is to understand 
what beauty is.  Too often the world 
around them sets them up with the 
WRONG standard.  Could you print a set 
of these bible verses and make enough 
copies for every girl in your 
family…even for the whole church?   
        No other beauty secret guarantees to 
make a child more beautiful every day 
for the rest of their life.  After visiting 
the scripture salon suggest they spend 
a little time in the prayer spa. 
 
 
 All verses taken from Het Boek and used with 
permission of The international Bible Society. 

In Gods ogen was Hij een groene scheut, 
die groeide aan een wortel in droge en 

onvruchtbare grond. Maar in onze ogen 
had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat 

maakte dat wij Hem graag wilden 
aanvaarden. 

Jesaja 53:2 

God komt met een ongelooflijke, 
prachtige glans vanuit Jeruzalem naar 

ons toe. 
Psalmen 50:2 

Ik heb de HERE slechts één ding 
gevraagd, daar gaat mijn hele hart naar 

uit: dat ik mijn hele leven in het huis van 
de HERE mag blijven. Om de 

lieflijkheid van de HERE te kunnen zien 
en steeds meer over Hem te leren in Zijn 

tempel. 
Psalmen 27:4 

15Wie zal het hun vertellen, als hij 
niet gestuurd is? Daarover staat in 
de Boeken: "Wat heerlijk! Ik hoor 
het geluid van de voeten van de 
brenger van het goede nieuws!" 

Romeinen 10:15 

Het gaat om uw innerlijke instelling. Een 
sieraad dat voor God grote en blijvende 

waarde heeft, is een vriendelijk en 
evenwichtig karakter. 

1 Petrus 3:4  

Jezus zei tegen hen: "Laat haar toch 
begaan! Waarom doet u zo lelijk tegen 
haar? Het was goed wat zij voor Mij 

deed. 
Markus 14:6 

De voornaamste leiders van de 
christenen hadden niets toe te voegen aan 

de boodschap die ik breng. Het 
interesseert mij niet wat voor positie die 

mannen vroeger hadden. Voor God 
maakt dat geen verschil. 

Galaten 2:6 

Daarbij moet u niet te veel 
aandacht aan uw uiterlijk besteden. 
Het gaat niet om een mooi kapsel, 

dure sieraden of schitterende 
kleren. 

1 Petrus 3:3 




