
Make me beautiful, make me strong! 
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Duur / aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van anderhalf uur

Auteur
Chantal de Fretes 

KORTE BESCHRIJVING
Dit item gaat over mooi zijn in de breedste zin van het 
woord. In de eerste bijeenkomst bespreken de deel-
nemers wat iemand mooi maakt. Hiervoor gaan ze op 
zoek naar 'mooie mensen' in tijdschriften, doen ze een 
quiz over uiterlijk en proberen ze de 'perfecte mens'  
te tekenen. Verder staan ze stil bij de rol van de media 
hierin, onder meer naar aanleiding van twee filmpjes. 
De deelnemers krijgen ook een thuisopdracht mee: ze 
moeten op zoek gaan naar dingen die men mooi vindt 
aan de mens en daar een foto of filmpje van maken. De 
tweede bijeenkomst begint met sportieve oefeningen 
waarbij de deelnemers kunnen laten zien hoe sterk ze 
zijn. Daarna gaan ze bekijken wat de Bijbel zegt over 
uiterlijk en over het lichaam. Tot slot verwerken de 
jongeren hun ideeën hierover in een creatieve expositie 
voor de eigen gemeente.
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PROVIDER

DOEL
• De deelnemers kunnen benoemen hoe er in de maat-

schappij wordt aangekeken tegen uiterlijk en het lichaam, 
en wat de mogelijke oorzaken daarvan zijn. 

• De deelnemers kijken kritisch naar hun eigen visie op 
uiterlijk en de invloed daarvan op henzelf en op anderen.

• De deelnemers leren dat in de Bijbel de hele mens 
belangrijk is: het lichaam, maar ook het innerlijk.

• De deelnemers kunnen hun eigen mening over dit onder-
werp verwoorden en creatief uitbeelden voor andere 
gemeenteleden. 

VERANTWOORDING
In onze maatschappij is uiterlijk erg belangrijk. Veel jonge-
ren zijn hier voortdurend mee bezig: ze vragen zich af of ze 
er wel goed uitzien en wat anderen van hen vinden. Ze 
streven ernaar om een zo goed mogelijk beeld van zichzelf te 
geven. De media spelen hier een grote rol in. Daarnaast zien 
we dat veel jongeren bezig zijn met gezond leven. Ze willen 
goed voor hun lichaam zorgen en gaan bijvoorbeeld naar de 
sportschool. Dit item is bedoeld om de deelnemers te helpen 
zoeken naar een balans tussen innerlijk en uiterlijk, ook in 
het licht van de Bijbel. 

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen. 
• Bekijk ook alle filmpjes.
• Is er geen internetverbinding beschikbaar tijdens de 

bijeenkomst? Download dan de filmpjes en het resultaat 
van de thuisopdracht voor later gebruik.
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• Bedenk hoe je de deelnemers het resultaat van de 
thuisopdracht wilt laten delen (zie Afsluiting eerste 
bijeenkomst). Als jullie groep al een platform heeft om 
zaken te delen (zoals een eigen Facebookpagina), kun je 
dat gebruiken. Zorg anders voor een geschikt platform. 
Heb je dit nog niet eerder gedaan? Lees je dan in of vraag 
een jongere om je hiermee te helpen. Denk ook aan een 
hashtag om te gebruiken op Twitter of Instagram, bijvoor-
beeld #makemebeautifulandstrong. 

• Denk na over de mogelijkheden voor een expositie (zie 
Verwerking tweede bijeenkomst). Wil je de deelnemers 
laten kiezen wat voor soort expositie het moet worden, of 
wil je dat zelf van tevoren bepalen? Je kunt bijvoorbeeld 
kiezen voor een foto-expositie: dan kun je zorgen voor de 
benodigde apparatuur, zodat de deelnemers tijdens de 
bijeenkomst foto's kunnen maken en direct kunnen 
bewerken. Bespreek de mogelijkheden voor deze exposi-
tie ook met je predikant of kerkenraad: hoe en wanneer 
mag je het werk van de jongeren tentoonstellen?

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar.  
Test alle apparatuur.

Persoonlijke voorbereiding
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Wat vind je mooi aan de mens? Waarom? 
• In hoeverre besteed jij aandacht aan je uiterlijk? 
• Zijn jouw gedachten over het uiterlijk veranderd in de 

loop van de tijd? Waarom wel of niet? 
• Welke persoonlijke voorbeelden en/of ervaringen hebben 

invloed gehad op jouw gedachten over het uiterlijk? 
• Op welke wijze heeft het geloof bijgedragen aan je 

gedachten over het uiterlijk?
• Wat zou je de jongeren willen meegeven met betrekking 

tot het uiterlijk? 

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Lijm en scharen; 
• Oude tijdschriften, voor jongens (bijvoorbeeld sport-

bladen) en voor meisjes (bijvoorbeeld modebladen);
• Voor iedere deelnemer een vel papier (A3-formaat);
• Vier vellen gekleurd papier (A4-formaat);
• Plakband;
• Stiften en kleurpotloden;

• Voor iedere deelnemer twee kopieën van bijlage 2;
• Apparatuur om de filmfragmenten te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes).

Tweede bijeenkomst
• Bakjes met ongezonde snacks (zoals chips en chocola) en 

gezonde snacks (zoals snoeptomaatjes en andere groen-
ten);

• Pen en papier;
• Twee emmers met zand (voor het 'gewichtheffen');
• Apparatuur om het resultaat van de thuisopdracht te 

laten zien (bijvoorbeeld een computer met internetverbin-
ding en een beamer met scherm en geluidsboxjes);

• Voor iedere deelnemer een kopie van bijlage 3 (in kaartjes 
geknipt);

• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Verschillende materialen om creatief aan de slag te gaan 

voor de expositie, bijvoorbeeld:  
 - Gekleurd karton en papier;
 - Stiften en kleurpotloden;
 - Lijm en scharen; 
 - Make-up en/of schmink;
 - Diverse verkleedkleren (sportief, oud/nieuw, mooi/  

 vies, enzovoorts); 
• Eventueel een digitale camera en een laptop.

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
10 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort 
iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving). 

Leg lijm, scharen en de tijdschriften op tafel. Deel papier uit 
en vraag de deelnemers om het vel doormidden te vouwen. 
Vraag de jongeren om te bepalen wie hun favoriete persoon 
uit de tijdschriften is. Het is de bedoeling dat ze die persoon 
uitknippen en op de linkerhelft van hun papier plakken. 

Vraag de jongeren waarom ze voor een bepaalde persoon 
hebben gekozen. Wat vinden ze leuk of mooi aan die  
persoon? 



JOP • Joseph Haydnlaan 2a • Postbus 8504 • 3503 RM  Utrecht • www.jop.nl • Alle rechten voorbehouden • Kopiëren alleen voor intern gebruik 3

PROVIDER Make me beautiful, make me strong! 

35 minuten
Verkenning 
Hang op vier verschillende plaatsen in de ruimte een papier 
met een letter (A, B, C en D). Stel de quizvragen in bijlage 1. 
Laat de deelnemers antwoord geven door bij de letter van 
hun keuze te gaan staan. Als je genoeg ruimte hebt, kun je 
de jongeren hierbij wat meer laten bewegen: geef dan bij 
elke vraag aan hoe ze naar hun antwoord moeten gaan 
(bijvoorbeeld: hinkelen, springen, op hun hurken lopen, op 
handen en voeten lopen). Geef bij elke vraag één of twee 
jongeren de gelegenheid om hun keuze toe te lichten. 

Leg nu ook stiften en kleurpotloden op tafel. Geef elke 
deelnemer één kopie van bijlage 2. Vraag de jongeren om het 
poppetje uit te knippen en op de rechterhelft van hun papier 
uit de Opening te plakken. Dit poppetje moeten de jongens 
veranderen in de 'perfecte man' en de meisjes moeten het 
veranderen in de 'perfecte vrouw'. Daarbij mogen ze 
gebruikmaken van stiften en kleurpotloden, maar ze mogen 
ook dingen uit de tijdschriften knippen. 

Bespreek het resultaat. Vraag de jongeren om toelichting. 
Laat hen ook kort antwoord geven op de volgende vragen:
• Moet je perfect zijn? Waarom wel of niet? 
• Waar zou het verlangen naar perfectie vandaan komen? 
• Wat of wie zouden we eigenlijk willen zijn?

15 minuten
Verdieping 
Geef aan dat je nu dieper wilt ingaan op de vraag waar het 
verlangen naar perfectie vandaan komt. Hoe komt het dat 
veel mensen zo graag dingen zouden willen veranderen aan 
hun lichaam? Laat de deelnemers eerst zelf antwoorden 
bedenken. Als het niet ter sprake komt, vraag dan wat de rol 
is van de media. Verwijs daarbij naar de tijdschriften die de 
jongeren aan het begin van de bijeenkomst hebben bekeken. 

Laat vervolgens het filmpje 'Dove evolution' zien (youtu.be/
iYhCn0jf46U). Vraag de deelnemers vooraf om tijdens het 
kijken na te denken over de boodschap van dit filmpje. 

Bespreek na het kijken samen wat de boodschap is. Verwijs 
zo nodig naar de conclusie in het filmpje: "No wonder our 
perception of beauty is distorted" (Geen wonder dat ons 
idee van schoonheid vervormd is). De beelden van zulke 
mooie, 'perfecte' mensen in de media creëren een schijn-

wereld. Die wereld bestaat niet echt: de mensen op die 
foto's zijn in het echt niet zo perfect. Toch willen veel 
mensen net zo zijn als de mensen op die foto's. 

Vraag de deelnemers of ze vinden dat dit filmpje werkt of 
niet. Denken ze dat zij zelf door dit filmpje minder bezig 
zullen zijn met schoonheid en uiterlijk? Maakt het daarbij uit 
of ze iets hebben met het merk Dove? Waarom wel of niet?

Geef tot slot een korte toelichting bij het filmpje: Volgens Dove 
is het doel van de campagne om de aandacht te verleggen van 
'perfect zijn' naar 'zelfverzekerd zijn'. Dove krijgt echter ook 
kritiek, omdat hun reclames toch gefocust zijn op uiterlijk. Er 
worden immers mooie modellen in hun reclames gebruikt, ook 
al zijn die misschien wel minder dun dan gebruikelijk.

25 minuten
Verwerking 
Deel opnieuw kopieën uit van bijlage 2. Zeg dat mensen 
uiteindelijk wel meer willen zijn dan alleen mooi qua uiterlijk. 
Wat zou een beter beeld zijn van een 'mooi mens'? Dat 
mogen de deelnemers uitbeelden op de bijlage. Daarbij 
mogen ze weer gebruikmaken van stiften, kleurpotloden en 
de tijdschriften.

Bespreek samen het resultaat. Wat is een 'mooi mens' 
volgens de jongeren? Hoe hebben ze dit uitgebeeld? Wat zijn 
de verschillen met de 'perfecte mens' die ze eerder hebben 
uitgebeeld? Wat is er verwijderd ten opzichte van die 
'perfecte mens' en wat is er gebleven? Stel tot slot de vraag: 
moet je altijd iets aanpassen om 'mooi' te zijn, of kun je ook 
mooi zijn zoals je nu bent?  

Sluit dit onderdeel af met een positieve noot door één van de 
volgende filmpjes te laten zien: 
• Videoclip #LeukGenoeg (youtu.be/RWsfXEqZTGM)
• Reclamefilmpje Menzis (youtu.be/R8JQteJY7X0)

5 minuten
Afsluiting 
Vertel de deelnemers dat jullie in de volgende bijeenkomst 
dieper zullen ingaan op de vraag wat een 'mooi mens' is, 
mooi in de breedste zin van het woord. Daarvoor krijgen ze 

http://youtu.be/iYhCn0jf46U
http://youtu.be/iYhCn0jf46U
http://youtu.be/RWsfXEqZTGM
http://youtu.be/R8JQteJY7X0
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een thuisopdracht: de jongeren moeten vóór de tweede 
bijeenkomst in hun eigen omgeving op zoek gaan naar 
dingen die anderen 'mooi' vinden aan de mens en daar een 
foto of filmpje van maken om te delen met de rest van de 
groep. Maak duidelijk waar en hoe ze dat kunnen delen 
(zie Praktische voorbereiding). De deelnemers mogen 
dingen gebruiken uit hun dagelijks leven, maar ze mogen 
ook gericht mensen gaan interviewen. Geef voorbeelden 
van mogelijke aandachtspunten: 
• Wat vinden mensen tegenwoordig mooi? 
• Waar besteden mensen de meeste aandacht aan en 

waarom? 
• Wat valt op in de gesprekken? Wat wordt veel genoemd? 

Sluit af met gebed. Deel daarvoor briefjes uit en vraag de 
jongeren om een dankpunt op te schrijven: als je naar 
jezelf kijkt, waar ben je God dan dankbaar voor? Je kunt de 
briefjes innemen en zelf oplezen tijdens het gebed, maar je 
kunt de jongeren ook vragen om elkaars briefjes of hun 
eigen briefjes op te lezen.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst.

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening 
Heet de deelnemers welkom. Bied iets te drinken aan en 
deze keer ook iets te eten (zowel gezond als ongezond). 
Vertel er niet bij dat je hier vragen over zult stellen in de 
Verkenning. Kom nog even terug op de eerste bijeenkomst.

20 minuten
Verkenning 
Vertel dat het in de eerste bijeenkomst ging over uiterlijk 
en schoonheid; nu gaan de jongeren iets doen wat betrek-
king heeft op een ander aspect van het lichaam. Benoem 
het beeld dat meisjes vaak bezig zijn met hun uiterlijk en 
jongens met hoe sterk ze zijn. Geef aan dat je weleens wilt 
zien hoe het ervoor staat in deze groep: hoe sterk is 
iedereen?

Vorm twee of meer groepen (bijvoorbeeld een jongens-
groep en een meisjesgroep). Noem de verschillende 
onderdelen: opdrukken, gewichtheffen (twee emmers met 
zand) en buikspieroefeningen (sit-ups). Vraag de jongeren 

om een snelle inschatting te maken van hoe vaak ze deze 
dingen kunnen doen, binnen maximaal drie minuten. Noteer 
hun antwoorden. 

Laat de jongeren de oefeningen doen. Houd bij hoe vaak het 
ze lukt. Voor elk onderdeel dat ze goed hebben ingeschat, 
noteer je 10 punten. Komen ze uit onder hun schatting, geef 
dan minder punten (naar eigen inzicht). 

Geef de uitslag. Wie had goed ingeschat wat hij of zij 
aankon? Hoe kwam dat? Kwam dat misschien doordat ze 
zelf ook weleens zulke oefeningen doen? Praat hier kort over 
door met de deelnemers. In welke mate sporten zij? Vinden 
ze sporten belangrijk? Waarom wel of niet? 

Kom nog even terug op de Opening. Er stond allerlei eten 
klaar. Bespreek met de deelnemers wat ze hebben genomen 
en waarom. Is hun keuze bijvoorbeeld beïnvloed door thuis, 
de media of vrienden? Speelde het een rol wat de gevolgen 
zouden zijn voor hun lichaam en uiterlijk? 

Bespreek vervolgens de thuisopdracht. Laat een aantal 
foto's en/of filmpjes zien die de jongeren op het gekozen 
platform hadden geplaatst. Vraag de deelnemers naar hun 
ervaringen. Ze kunnen bijvoorbeeld vertellen hoe de ge-
sprekken gingen en hoe ze het uitvoeren van de opdracht 
hebben beleefd. 

Vat daarna samen wat hun vondsten waren met betrekking 
tot de vraag wat een 'mooi mens' is. Wat vinden mensen 
tegenwoordig mooi? Waar besteden ze de meeste aandacht 
aan en waarom? Gaat het vooral om de buitenkant of om de 
binnenkant? Wat is er nog meer opgevallen? 

Vertel dat je nog wat duidelijker wilt krijgen wat de jongeren 
belangrijk vinden. Geef elke deelnemer een setje met de 
uitgeknipte kaartjes van bijlage 3. Vraag de jongeren om de 
woorden voor zichzelf in volgorde van belangrijkheid te 
leggen. Vraag hun daarna om een toelichting. 

Praat hier nog even over door met elkaar. Vinden de deel-
nemers het eigenlijk wel mogelijk om een volgorde te geven? 
Waarom wel of niet? Zijn er woorden die met elkaar te 
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maken hebben? Zijn er misschien woorden die ze zouden 
willen toevoegen, of woorden die ze juist zouden willen 
weglaten?

20 minuten
Verdieping 
Vertel dat er in de Bijbel ook wordt gesproken over uiterlijk 
en over het lichaam. Deel bijbels uit en lees samen de 
volgende teksten: 
• Psalmen 139:13-16
• 1 Samuel 16:7
• 1 Korintiërs 6:19-20

Bespreek deze teksten met elkaar. Wat halen de deelnemers 
hier uit? Zie ook aandachtspunt. Geef aan dat God beide 
kanten van belang vindt: het is goed om ons lichaam te 
verzorgen, maar ook het innerlijk is belangrijk. 

Vraag de jongeren om in de Bijbel te zoeken naar teksten die 
volgens hen duidelijk maken wat een mooie binnenkant is. 
Als ze dat moeilijk vinden, kun je hen ook online op zoek 
laten gaan naar de zeven deugden. Zo nodig kun je de 
volgende Bijbelteksten aanreiken om te bestuderen: 
• Galaten 5:22-23 
• Filippenzen 4:8-9
• Kolossenzen 3:12-17
• Matteüs 22:37-40

Bespreek met de deelnemers wat ze hebben gevonden. Hoe 
zouden ze dit kunnen toepassen in hun eigen leven en in 
relatie tot anderen? Wat vonden ze mooi om te lezen? Wat 
lijkt lastig toe te passen en waarom?

Vraag de jongeren om nog eens te kijken naar de uitgeknipte 
kaartjes van bijlage 3, die ze in het vorige onderdeel in 
volgorde van belangrijkheid hadden gelegd. Zouden ze nu 
een andere volgorde geven? Zouden ze nu misschien andere 
woorden willen toevoegen en/of weglaten?

40 minuten
Verwerking 
Maak duidelijk dat de deelnemers een creatieve expositie 
gaan maken voor in de kerk, waarin ze laten zien wat ze in 
deze bijeenkomsten hebben geleerd over uiterlijk en het 
lichaam, over de binnenkant en de buitenkant. Hun expositie 
moet een boodschap hebben.

Geef hun eerst tien minuten de tijd om samen te bedenken 
en te formuleren wat voor boodschap ze zouden willen delen 
met de kerk. Wat willen ze duidelijk maken aan de gemeente-
leden? 

Geef hun daarna de tijd om samen te bedenken wat voor 
soort expositie ze zouden willen maken (of leg uit wat je hier 
zelf voor had bedacht, zie Praktische voorbereiding). Wijs 
hen op de verschillende materialen die ze kunnen gebruiken. 
Laat hen vervolgens hun ideeën uitwerken. 

Maak tot slot duidelijke afspraken met betrekking tot de 
expositie in de kerk. Wie doet wat, en wanneer?

5 minuten
Afsluiting 
Sluit af met gebed. Vraag één van de deelnemers om te 
bidden voor de geplande expositie. 

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 

AANDACHTSPUNT
De tekst van Psalm 139 kan gevoelig liggen. Denk bijvoor-
beeld aan mensen met verstandelijke beperkingen of 
(chronische) zieken. Geef de mogelijkheid om vragen te 
stellen, maar laat ook ruimte om eventuele vragen te 
'parkeren'.

BIJLAGEN
1.  Quiz 
2.  Werkblad
3.  Gesprekskaartjes
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QUIZ

1.  Hoe vaak ga je shoppen? 
 a.  één keer per maand of minder
 b.  twee of drie keer per maand 
 c.  één keer per week
 d.  meerdere keren per week 

2.  Waar besteed je het meeste geld aan? 
 a.  kleding 
 b.  schoenen 
 c.  mobiel 
 d.  anders 

3.  Hoe lang sta je 's ochtends voor de spiegel? 
 a.  een paar minuten
 b.  tien minuten 
 c.  een halfuur 
 d.  minstens een uur

4.  Hoe vaak ben je op school nog bezig met je uiterlijk? 
 a.  Ik check voortdurend mijn uiterlijk, met een   

 spiegeltje of mijn mobiel.
 b.  Na elke les. Dan ga ik even snel naar de wc om te   

 checken of alles nog goed zit.
 c.  In elke pauze. 
 d.  Niet. Dat doe ik pas als ik weer thuis ben (en soms  

 zelfs dan niet).

5.  Voor de jongens: stel, je bent met vrienden in een park. 
Er loopt een mooi meisje langs met een groep vriendin-
nen. Hoe reageren jullie? Voor de meisjes: stel, je bent 
met vriendinnen in een park. Er loopt een knappe 
jongen langs met een groep vrienden. Hoe reageren 
jullie? 

 a.  We roepen hen na en/of we maken opmerkingen   
 over hoe ze eruitzien. 

 b.  We proberen hen te scoren met een cijfer van 1-10. 
 c.  Als ze voorbij zijn, zeggen we tegen elkaar dat er   

 wel een heel leuke tussen zat. 
 d.  We doen niets. 

 Bij 5: Vraag door. Wat is de reden dat ze zo reageren? 
Wat vinden ze hiervan? 

6.  Hoe belangrijk vind je sporten? 
 a.  Niet belangrijk. 
 b.  Een beetje belangrijk. Het is goed om af en toe te   

 bewegen. 
 c.  Heel belangrijk. Sporten is nodig om spieren te   

 ontwikkelen en/of om niet te dik te worden. 
 d.  Heel belangrijk. Het is gewoon leuk!

7.  Als je iets kon veranderen aan jezelf, wat zou je dan 
veranderen?

 a.  mijn benen of voeten
 b.  mijn gezicht of hoofd 
 c.  mijn bovenlichaam
 d.  niets 

 Optioneel bij 7: Laat de deelnemers zelf een 'beweging' 
bedenken om uit te beelden wat ze aan het gekozen 
lichaamsdeel zouden willen veranderen. Vraag een 
aantal jongeren om een toelichting bij hun beweging. 
Vraag ook waarom ze dat lichaamsdeel zouden willen 
aanpassen. 
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Bijlage 2

WERKBLAD
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Bijlage 3Bijlage 3

GESPREKSKAARTJES

✃

✃

✃

✃

✃

✃

Je hart 

Sporten 

Vrienden 

Kleding 

Familie

Gezond eten

Karakter

Goede daden doen


