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Mascara, oogschaduw, lipgloss, een beetje eyeliner en misschien hier en
daar een likje foundation. Heerlijk toch, om voor de spiegel in de weer te zijn
met kwastjes en sponsjes en potloodjes? Make-up is niet alleen leuk, het kan
ook helpen om de mooie dingen van je gezicht nog beter uit te laten komen.

Als jij make-up draagt, waarom doe je dat dan?

Wat voor make-up draag je juist wel/juist niet en waarom?

‘Ik gebruik mascara,
eyeliner en oogschaduw.
Dat laat mijn ogen beter
uitkomen. Ik mag van mijn
moeder geen concealer, dat
vind ik wel jammer. Je moet
daarmee wel goed op de
kleur letten. Een meisje in
mijn klas had een keer veel
te oranje foundation op,
maar toen durfde ik dat niet
tegen haar te zeggen.’
Oriana (12)

Wat vind je mooi aan je eigen gezicht?

‘Ik draag make-up omdat ik
het leuk vind, niet om
aandacht te krijgen.
Mascara geeft net een
extra touch. Voor foundation vind ik mezelf nog wel
een beetje jong.’ Loïs (12)

Er is niks mis mee om je lekker op te maken en mooie kleren uit te zoeken. Jezelf verzorgen
is belangrijk en reken maar dat God daar ook van geniet. Hij heeft je immers niet voor niets
zo’n mooi lichaam gegeven! In de Bijbel probeert God je wel te laten zien dat hoe je eruitziet
niet het belangrijkste is. Hij heeft je mooi gemaakt, maar dat gaat niet alleen over je lichaam.
Wat jou nog veel mooier maakt, is dat je slim bent, lief voor je jongere zusje, behulpzaam
voor je vriendinnen of dat je zo goed kunt pianospelen. Dat probeert Petrus ook uit te leggen
in deze bijbeltekst:
‘Vrouwen, jullie schoonheid wordt niet bepaald door je uiterlijk. Schoonheid hangt niet af van
een vlecht in je haar, een mooie jurk of een gouden sieraad. Het gaat om je hart en hoe je
van binnen bent. Dat vindt God belangrijk. Wees dus vriendelijk en bescheiden, dan heb je
een schoonheid die nooit zal verdwijnen.’ 1 Petrus 3:3-4

‘Draag altijd mooie kleren.
En zorg ervoor dat je lekker ruikt.’
Prediker 9:8
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WELKE VORM HEB JIJ?

Een rond gezicht kun je iets
langer laten lijken door een
beetje bronzing powder aan
te brengen op de lijn tussen
je oor en je mondhoek, net
onder je jukbeenderen (de
botten in je gezicht die je ziet
als je je wangen naar binnen
zuigt als een vis).

Heb je een vierkant gezicht,
dan kun je het wat zachter
maken door de hoeken van
je gezicht iets donkerder te
maken met wat bronzing
powder, terwijl je je voorhoofd, neus, kin en wangen
juist wat op laat lichten met
een highlighter of blusher.

Een langwerpig gezicht
kun je wat ronder
maken met een beetje
bronzing powder op je
slapen en een lichte
blusher op het bolste
stukje van je wangen.

Pak eens een spiegel en kijk goed naar jezelf. Wat is jouw oogkleur en gezichtsvorm?

Oogkleur:
Gezichtsvorm:
WAT PAST BIJ JOU?
Blauwe ogen:

paars

bruin

turquoise

grijs

Grijze ogen:

mosgroen

zwart

Bruine ogen:

koper

beige

lichtroze

groen

Groene ogen:

mosgroen

roodbruin

en andere aardetinten
donkerblauw

groen

Een lijntje zwart oogpotlood en een
likje mascara zorgen voor een meer
open blik en laten je oogschaduw
goed uitkomen.

Je wilt natuurlijk niet dat je
gezicht eruitziet alsof je zusje
haar kleurdoos op je los heeft
gelaten, dus let erop dat je niet
te veel verschillende kleuren of
te veel make-up gebruikt.
Gebruik je een gekleurde
oogschaduw? Laat de rest van je
gezicht dan neutraal. Heb je juist
een lipgloss met een kleurtje?
Houd je oogmake-up dan rustig.

Nadenkertje

Soms is het ook lekker om
eens even niks op je gezicht
te smeren. Een dagje zonder
make-up geeft je huid rust
en helpt je te onthouden dat
je van jezelf ook mooi
genoeg bent!
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Kijk!

‘De foto’s die in de modetijdschriften staan, vind ik vaak
helemaal niet mooi. De kleren zijn
lelijk en de modellen hebben veel te veel
make-up op. Het is allemaal zo nep, niemand ziet
er in het echt zo uit.’ Carmen (12)

Je lichaam verandert en daar kun je best onzeker van worden.
Je lichaam is namelijk het eerste wat iemand van jou ziet, want
het zit aan de buitenkant. Je vraagt je af wat mensen van jou
denken. Vinden ze me wel leuk? Is het niet raar dat ik nu al
zulke grote borsten heb? Zouden ze me stom vinden als ik geen
foundation over mijn pukkels smeer?
Iedereen is onzeker. Echt waar, iedereen. Ook dat
populaire meisje uit je klas dat er altijd perfect
uitziet. Ook dat topmodel van wie je je niet
voor kunt stellen dat ze iets aan zichzelf
zou willen veranderen. Het hoort erbij en
het is logisch. Je lichaam en hoe je
eruitziet, laten immers iets zien
van wie jij bent. En het is soms
vervelend als andere
mensen daar iets van
vinden.

Hoe zou jij jezelf
omschrijven als iemand
je ernaar vraagt?

‘Bergen kunnen van
plaats veranderen en
heuvels kunnen verdwijnen.
Maar mijn liefde voor jou zal
nooit verdwijnen. Mijn belofte
van vrede geldt voor altijd. Dat
zeg ik omdat ik van je houd.’
Jesaja 54:10

Hoe denk je dat je beste vriendin of je moeder je zou omschrijven?

‘Ik ben weleens onzeker over
hoe mijn lijf eruitziet. Mijn buik bijvoorbeeld.
Er zijn meiden die veel dunner
zijn dan ik en dan schaam ik me daar
weleens voor. In de zomer vind ik
het bijvoorbeeld vervelend om een
bikini aan te hebben. Daar praat ik over
met mijn moeder, die zegt dat het
helemaal niet geeft dat andere meiden dunner
zijn. Soms helpt dat, maar
soms ook niet.’ Linde (10)

Vanzelfsprekend vraag je je af wat mensen van je vinden. Maar vraag
je je weleens af wat God van jou vindt? Hij heeft jou gemaakt. Je lichaam
(met alles waar jij onzeker over bent) én je karakter. Je vriendelijkheid,
je ongeduldigheid, je behulpzaamheid of je chaotische aanleg: hij kent je
helemaal. Denk je dat hij hetzelfde ziet als jij wanneer hij naar jou kijkt?

NADENKER

Wie jij bent wordt niet alleen door de buitenkant bepaald. Er zijn
een heleboel dingen op te noemen die nog veel belangrijker
zijn. Jij bent bijvoorbeeld de vriendin die iedereen aan
het lachen kan maken. Jij bent de dochter die het
leuk vindt om met haar moeder op stap te gaan.
Jij bent de grote zus die met haar broertje
naar de speeltuin gaat. Jij hebt talenten.
Je sport, zingt, danst, leest, lacht,
leert, huilt en troost. Dat maakt je
wie je bent.

Probeer nu eens naar
jezelf te kijken door de
bril van God. Wat ziet hij?

Waar zitten de verschillen?
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Wil je nog iets kwijt? Dat kan hier!

Teken/knip/plak:
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#HebLief

jezus en zijn bff’s
Stiekeme lachbuien in de klas, romantische films tijdens een logeerpartijtje, slopende hockeytrainingen, gesprekken over die ene leuke
jongen, tranen met tuiten als het uit is, chocoladerepen en zakken
chips. Wat die dingen met elkaar te maken hebben? Je deelt ze allemaal met je vriendinnen.
Iedereen heeft vrienden nodig. Om te chillen en te lachen, maar ook
om te praten en soms te huilen. Jezus had ook vrienden nodig. Hij had
er zelfs twaalf! Twaalf heel verschillende vrienden, maar ze brachten
graag tijd met elkaar door, lachten samen en leerden van elkaar.

Jezus zat aan tafel met zijn twaalf beste
vrienden. Die waren erg belangrijk voor
hem. Hoeveel vriendinnen zitten er aan
jouw tafel? Vul eens een paar namen in.

weetje
In de tijd van Jezus was samen aan tafel gaan een big deal. De maaltijd was een
heel belangrijk en intiem onderdeel van de dag. Iemand aan tafel vragen, betekende ongeveer zoveel als iemand in je leven laten. Vergelijk bijvoorbeeld eens
wat Jezus zegt in deze twee verschillende vertalingen van Openbaring 3:20:
Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem
hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem
en hij met mij.’ Bijbel in Gewone Taal: ‘Ik roep jullie alsof ik voor jullie deur
sta. Als jullie mij horen en binnenlaten, zal ik altijd bij jullie zijn.’
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‘Een vriend
blijft je
altijd trouw.’
Spreuken
17:17

‘Van echte
vriendschap
word je
gelukkig,
nog
gelukkiger
dan van
de geur van
parfum of
wierook.’
Spreuken
27:9

squad
Of je nu een of twee goede vriendinnen hebt of een hele groep waar je
regelmatig mee afspreekt: iedereen heeft vrienden nodig met wie je kunt
praten en lol kunt hebben. Het is fijn om te weten dat ze altijd voor je klaarstaan als je je rot voelt en je hen altijd kunt appen als je iets te vieren hebt.
Een vriendin begrijpt je soms beter dan je moeder of je zus. Omdat jullie
even oud zijn, hetzelfde meemaken of gewoon veel op elkaar lijken.
Een echte vriendin is iemand op wie je kunt
rekenen en bij wie je jezelf kunt zijn. Je
vertelt haar alles omdat je weet dat ze niks
doorvertelt en ze je niet raar vindt. Ze is
altijd eerlijk tegen je dus je kunt haar gerust
vragen of dat jurkje je goed staat, of wat je
moet je zeggen tegen die ene vriendin die
altijd gemene opmerkingen maakt. Dat
klinkt allemaal heel serieus, maar natuurlijk
kun je samen met je vriendinnen ook
gewoon leuke dingen doen. Shoppen, naar
de film, logeren en uren in een deuk liggen
om niks. Je vriendinnen zijn belangrijk voor

jou, maar dat geldt andersom ook. Jij bent
belangrijk voor jouw vriendinnen! Heb je
daar weleens bij stilgestaan? Het mooie van
vriendschap is juist dat het twee kanten op
werkt. Jullie staan voor elkáár klaar en
worden er blij van om dingen sámen te doen.
Voel jij je beter als je vriendin je een compliment geeft? Dat geldt andersom ook! Vriendschap betekent ook dat je rekening houdt
met elkaars gevoelens en voor elkaar
opkomt. Bijvoorbeeld door niet over elkaar te
roddelen tegen andere vriendinnen. Dat zou
je zelf toch ook heel vervelend vinden?

samen knutselen of bakken
logeren
samen sporten
gezelligheid

ruzie maken
vertrouwen
eerlijkheid
chocolade eten

vriendschap is...

lekker gek doen
met elkaar zijn

kletsen

‘Vriendinnen zijn van je eigen leeftijd, ze maken hetzelfde mee. Met
hen kun je het beter over meidendingen hebben, jongens bijvoorbeeld.’ Milou (12)
‘Vertrouwen is het allerbelangrijkste in een vriendschap. Als je
iemand niet vertrouwt, kun je ook
niks samen delen.’ Bo (12)
‘Het moet ook gezellig zijn met een
vriendin, dat je samen kunt lachen.
Anders wordt het een saaie boel.’
Heleen (12)

Hoe belangrijk is vriendschap voor jou?

Wanneer is iemand echt een goede vriendin?

Hoe probeer jij zelf een goede vriendin voor anderen te zijn?
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