Treffer ‘Mode’ Leidingblad
Aanwijzingen voor het gebruik
Deze Treffer gaat over mode. Om deze Treffer actueel en aansprekend te maken, is er voor gekozen
om deze Treffer met praktische onderwerpen te vullen. Waarom dragen we eigenlijk kleding? Is het
geoorloofd om op te gaan in ons uiterlijk? Wat voor gevaren komen er op de jongeren in deze
modebewuste wereld af? Daarnaast staan er een paar opdrachten in om de jongeren bewust te
maken van ‘hoe modebewust ze in het leven staan’.
Doel van de Treffer over Mode
‐ een actueel onderwerp belichten
‐ uitleggen wat mode inhoudt
‐ informatie geven over een bijbelse visie op het dragen van (sobere) kleding
‐ gevaren van modebewust leven onderbouwen
‐ d.m.v. een paar opdrachten jongeren op speelse wijze inzicht geven in hoe modieus ze in het leven
staan
Lezen: Genesis 3, Mattheüs 6:24‐34, 1 Petrus 3: 1‐15
Zingen: Psalm 19:7, Psalm 33:8, Psalm 119:3,9,17, Psalm 34,5
Idee voor verenigingsavond +12
‐

Opening door een leidinggevende

‐

Inleiding door jongere over blz. 6,7 + 8,9 (+ opdracht blz. 7 doen)

‐

Pauze

‐

Laat jongeren kort reageren op vragen en stelingen uit de Treffer

‐

Doe met elkaar de test: hoe modebewust ben jij?

Idee voor een verenigingsavond +14
‐

Opening door een leidinggevende

‐

Inleiding door jongere

‐

Ga in gesprek over: wat is mode? Wat hoort daar allemaal bij? (gebruik hiervoor zelf blz. 3 +
blz. 4/5

‐

Gebruik verder blz. 8 en 9 voor je inleiding

‐

Pauze

‐

Bijbelstudie over Genesis 3

‐

Afsluitend: doe met elkaar de test: hoe modebewust ben jij?

Kaders voor leidingblad
Blz. 4/5: Wat is mode?
Vraag: Wat zou een reden kunnen zijn waarom jij je snel door trends of rages laat

beïnvloeden?
Antwoord: Het zit van nature in ons om het liefst met iedereen mee te doen en te hebben
wat een ander ook heeft. Op de feiten achterlopen doen we nu eenmaal niet graag. Laten
we maar voor ogen houden dat Adam en Eva in het paradijs al niet tevreden met alles wat ze
hadden en eigenlijk meer wilden. Lijken we hierin niet op Adam en Eva?
Stelling: Je bent wel gek als je niet met de mode meedoet.
Antwoord: Laat de jongeren op deze stelling maar reageren.
Je bent niet gek als je niet met de mode mee doet. Maar je hoeft ook echt niet met de
oudste kleren en bijv. versleten mobiel op straat te lopen. Als je maar voor ogen houdt dat
het teveel opgaan in uiterlijke dingen niet volgens Gods Woord is.
Zoekt eerst het Koninkrijk van God! Dat is ook voor jou de opdracht!
Blz. 6/7: Kijken, kiezen en kopen?!
Vraag: Wat kan je leren uit de geschiedenis van de rijke dwaas?
Antwoord: Najagen van roem, macht, geld en bezit is jezelf in het middelpunt stellen: alles
wat je doet is gericht op jezelf. Je bent dan heel aards gericht, zoals je ook bij de rijke dwaas
ziet. Hij dacht dat hij wel genoeg had om een hele tijd van te kunnen leven en wilde zelfs nog
meer schuren gaan bouwen omdat hij zoveel geld op zijn bankrekening had staan. Maar
plotseling moest hij sterven! Dit is voor ons ook een duidelijke oproep: Bekeert u, want
waarom zoudt gij sterven?
Stelling: Meedoen met de mode maakt me gelukkig.
Echt gelukkig kan je nooit zijn als je je hart alleen op aardse dingen richt!
Misschien voel je je wel heel zeker, zie je er prachtig uit, maar het is niet te vergelijken met
het geluk van een kind van God! Een kind van God is niet gelukkig met zichzelf, maar voelt
zichzelf een zondaar. Maar een kind van God is gelukkig omdat hij al Zijn vrede en geluk
alleen in Hem gevonden heeft. Dat geluk is niet van tijdelijke aard maar is van eeuwige
waarde!
Stelling: Ik koop alleen iets als ik het echt nodig heb.

Laat de jongeren maar met reacties komen. De ene zal het er vast mee eens zijn en de ander
niet. We hoeven ook niet te zuinig met ons geld om te gaan. Laten we beseffen dat ons geld
eigenlijk maar geleend geld is, ontvangen van de Heere.
Hij verwacht van ons dat wij er op een zorgvuldige manier mee omgaan. Dat zal ons bewaren
voor het ‘leeggooien van onze portemonnee’ of het onnodig kopen van dingen die we
eigenlijk (nog) niet nodig hebben.
Blz. 8/9: Kleren maken de man?
Stelling: Zonder merkkleding zie je er maar suf uit!
Antwoord: Dat is niet waar! Soms wordt iemand buiten de groep gesloten, omdat hij of zij
andere kleding draagt dan de rest van de groep. Kleding zonder een polo‐paardje
bijvoorbeeld. Is een merk dan zo belangrijk? Maakt zo’n Hilfiger‐vlaggetje die trui nu echt
zoveel mooier, of gaat het eigenlijk meer om de status die het uitstraalt? Waarom zou
iemand er niet voor mogen kiezen om de helft minder voor een trui te betalen en te gaan
voor een merkloze versie?
Als het goed is, wordt de aandacht voor een ander, over kleding en uiterlijk heen, gericht op
iemands innerlijk. Door gezellig met iemand te praten, kan blijken dat achter een wat ‘saaie’
of juist ‘hippe’ buitenkant, een heel aardige persoon schuilgaat! De Heere Jezus leert ons
ook om niet zo snel met ons oordeel klaar te staan: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt (Matthëus 7:1).
Stelling: Uitdagende kleding: niks mis mee.
Uitdagende kleding is zondig. De Heere gaf Adam en Eva kleding om hun naaktheid te
bedekken. Zouden wij daar dan lijnrecht tegenin mogen gaan en onze kleding weer laten
dienen om onze naaktheid gedeeltelijk te laten ontdekken? Dit is niet alleen meedoen met
de mode, het is ook zonde tegen het zevende gebod van Gods wet.
Een Amerikaanse auteur schreef een gids voor tienermeisjes. Hierin zegt zij o.a.:
"Als een meisje zich onfatsoenlijk, onzedig kleedt, veroorzaakt zij opwinding bij veel mannen.
Meisjes die sexy gekleed gaan, trekken de aandacht van jongens die erg gevoelig zijn voor
het lichamelijke. Zou het dan tot verkering en een huwelijk komen, dan kan de basis ervan
ook vooral het lichamelijke zijn. En dat is een uiterst wankele basis...”
Misschien zeg jij wel: “Het is helemaal niet mijn bedoeling om een sexy boodschap uit te
zenden of om jongens en mannen te verleiden. Ik wil er gewoon goed en vlot uitzien. Meer
niet.”

Het goed en vlot er uitzien is niet verkeerd en zondig. Maar probeer te blijven beseffen dat je met je
kleding onbewust een boodschap uit kunt zenden die anderen toch in verleiding kan brengen.

Vraag: Waarom is de samenleving tegenwoordig zo op uniseks uit?
Omdat de samenleving het niet belangrijk vindt dat er verschil moet zijn tussen mannen en
vrouwen. Hiermee gaat de samenleving eigenlijk dwars tegen Gods Woord in waar God in
Genesis 1 vers 27 al zegt: Man en vrouw schiep Hij hen.
Blz. 10/11: De eerste kleding in de Bijbel
Vraag: Wat gaf de Heere aan Adam en Eva als bedekking voor hun schaamtegevoelens?
De Heere gaf rokken van beestenvellen.
Vraag: Noem eens drie functies van kleding.
Een bedekkende functie.
Een beschermende functie.
Een onderscheidende functie.
Vraag: Als je dit leest, is het dragen van kleding best ingrijpend.Waarom?
Het is ingrijpend als je bedenkt dat er dieren geslacht zijn om Adam en Eva rokkenvellen te
geven. Zelfs dit is dus al een heenwijzing naar het lijden en sterven van Christus Die daar aan
het kruis, zonder kleding, voor onze zonden gehangen heeft!
Stelling: Opgaan in kleding is zondig.
Je hoeft echt geen jaar en dag met dezelfde kleren te lopen. Maar als je alleen maar kleding
koopt om hoe langer hoe meer in de kleding op te gaan, ben je verkeerd bezig. Want als je
opgaat in je kleding ga je snel voorbij aan het feit waarom je kleding draagt.
Soberheid in kleding en de hoeveelheid kledingstukken blijft dus ook hierin zeker belangrijk
en blijf steeds beseffen: we dragen kleding als gevolg van de zondeval!!! Gebruik hiervoor
deze bijbelstudie als leidraad.
En het allerbelangrijkste ins ons leven moet zijn dat wij een wit kleed der gerechtigheid
ontvangen. Johannes heeft de schare verlosten zien wandelen in witte klederen. Als we dit
kleed ontvangen hebben zullen wij straks God eeuwig dag en nacht dienen in Zijn tempel.
Dan zullen we niet meer zo aardsgericht denken maar zal het ook jouw verlangen zijn om
iedere dag tot Gods eer te leven. “Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat
gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods” (1 Kor. 10:31).

Blz. 12: Test: hoe modebewust ben jij?
Uitslagen:
< Onder de 30 punten:
Het maakt jou eigenlijk niet zo veel uit hoe je eruit ziet, als het maar lekker zit. Je bent dan
ook niet op de hoogte van de laatste trends en in de nieuwste kleding zul jij ook nooit gezien
worden. Misschien moet jij eens wat vaker gaan winkelen, dan zul je zien dat het best leuk
kan zijn!
< Onder de 40 punten:
Jij houdt wel van mode, maar je vindt het niet heel erg belangrijk. Natuurlijk wil jij er graag
leuk uit zien, maar je moet het niet overdrijven. Je houdt ervan om lekker te winkelen met je
vriend(inng)en je draagt vaak dezelfde mooie accessoires. Als je er zin in hebt, houd je er wel
van om uit te pakken met je kleding, maar soms kan het je ook helemaal niets schelen.
Lekker houden zo!
> Boven de 40 punten:
Jij bent zeer modebewust. Jij leest misschien wel tijdschriften van voren naar achteren
terwijl je eigenlijk je huiswerk moet maken. Je bent op de hoogte van alle trends. En je weet
precies wanneer de nieuwste collectie in je lievelingswinkels hangt. Elke dag zie je er tip top
uit. Maar overdrijf je het niet een beetje? Het is soms ook best lekker om in je
vrijetijdskleding de straat op te gaan!

