
26 december 2021

Jezus is de grote Obed
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Thema: Lijk jij op Jezus? 

Doel
De kinderen leren dat Jezus leefde voor de ander, niet voor zichzelf. Hij vraagt ons dat ook te doen tot Gods eer.

Toelichting
Geholpen worden is prachtig. We zijn blij dat Jezus op aarde kwam. We danken Hem voor alles dat Hij ons gaf. Maar 
Kerstfeest vieren is ook een voorbeeld aan Hem nemen in jouw leven. Niet alleen voor jezelf opkomen en zorgen dat jij 
gelukkig bent. Jezus wilde Obed, Dienaar, zijn. Zo is het Koninkrijk van Christus. Jezus dient. Hij roept op tot liefde en 
verbondenheid, ontferming en medelijden. Hij vraagt ons de belangen van de ander in het oog te houden. Die ander is 
net zo belangrijk als jijzelf. Soms moet je die ander zelfs voor laten gaan en daarvoor jezelf opofferen. Zo deed Jezus het. 
Hij daalde neer uit de hemel, Hij liet veel heerlijks achter. Jezus had de wereld oneindig lief en offerde zelfs zijn leven op. 
Paulus zegt: door zo te leven en te sterven, mag Hij nu Koning van hemel en aarde zijn. Wij willen christen zijn na Kerst en 
moeten dus dezelfde instelling hebben als Hij. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ik help jou!
Richtlijnen: ‘Ík wil de grootste’, ‘ik wil eerst’. Ieder kind zal dat wel eens roepen. Is dat erg? Nee hoor! Maar als je dat altijd 
roept, vindt God dat niet fijn. Zo was Jezus niet. Hij wilde andere mensen graag helpen. Als baby in Betlehem kon Hij dat 
natuurlijk nog niet, maar toen Hij grote werd wel.
Dan vertelt Hij een verhaal over een Samaritaan die een gewonde man ziet liggen (Lucas 10:25-37). Moet hij hem gaan 
helpen? Misschien komt hij dan te laat, misschien kost het geld om voor die man te zorgen, misschien is die gewonde man 
helemaal niet aardig. De Samaritaan krijgt medelijden; hij gaat het gewoon doen, ook al kost dat tijd en geld. Jezus zegt: 
door een ander te helpen lijk je op Mij. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jij mag eerst…
Richtlijnen: Geef aan de kinderen een paar voorbeelden waarbij het verleidelijk is de eerste te willen zijn: het grootste 
snoepje, de beste plek. Hoe gaan zij daarmee om. Vertel ook dat volwassenen voor die keuzes komen en dat moeilijk 
vinden. We zijn allemaal wel eens jaloers of bang dat we tekort zullen komen. Maar wat geeft het een fijn gevoel om tegen 
iemand anders te zeggen: jij mag eerst. Dan kun je samen gelukkig zijn.
Paulus waarschuwt de christenen in Filippi om goed na te denken en een voorbeeld te nemen aan Jezus. Hij woonde in 
de hemel bij God, maar daalde neer (werd de minste knecht) hier op aarde. Hij leefde tussen de mensen, maar cijferde 
zichzelf helemaal weg voor hen, tot aan het kruis en in het graf. Daarom eerde God de Vader Hem en is Hij nu de Koning 
in hemel en aarde. Hij is het waard, omdat Hij Knecht wilde zijn. Leef net als Jezus, schrijft Paulus, en zeg vaak: jij mag wel 
eerst.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Dezelfde instelling hebben als Jezus
Richtlijnen: Vandaag is het Tweede Kerstdag. Gisteren heb je feest gevierd, omdat Jezus werd geboren, ook voor jou. 
Feest vieren omdat God ons diende is goed en waardevol. Het brengt mensen bij elkaar.
Maar mensen kunnen na Kerstfeest niet blijven wie ze waren. Hulp ontvangen van Jezus betekent ook dat je op Hem wilt 
lijken, dat je je spiegelt aan Hem. Kerstfeest is niet vrijblijvend, maar veeleisend. 
Daarom lezen we op Tweede Kerstdag dit leerzame stukje uit van Paulus’ brief aan de kerk in Filippi. Hij zegt: Als je gelooft 
in Christus en Hem dankbaar bent, betekent dat automatisch dat jij dezelfde levensstijl probeert te hebben. Wees dus 
niet egoïstisch, maar richt je op wat anderen nodig hebben en jij kunt geven. Heb naast jouw belangen ook oog voor de 
belangen van die ander. Soms moet je die ander zelfs voor laten gaan en daarvoor jezelf opofferen. Zo deed Jezus het. Hij 
daalde neer uit de hemel, deed uit liefde voor de wereld het werk van de minste knecht. Hij offerde zelfs zijn leven op voor 
de ander. Lijk jij op Hem? Dan kun je vol verwachting op weg naar een nieuw jaar. 

Extra bijbelgedeelte: Lucas 10:20-37
(Zie bij de onderbouw) 

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
Filippenzen 2:5-11 kun je zien als een korte, pakkende kerstpreek. 
Die preek begint met de toepassing: Wij kunnen een voorbeeld nemen aan Christus Jezus. 

Vers voor vers
Vs. 6  Paulus wil dat we op ons in laten werken hoe ver Jezus gegaan is. Jezus had alles voor ons over. Bedenk wat Hij 

opgaf: Van Gods koningszaal in de hemel naar een stal in Betlehem. Alle macht in hemel en op aarde opgegeven 
om als zuigeling aan de zorg van moeder overgeleverd te zijn. Van heiligheid naar zondaars. Van de hemelse 
legers die tot zijn beschikking staan naar de legers van Herodes die Hem naar het leven staan. Maar vooral: Van 
de intimiteit van thuis zijn bij de hemelse Vader naar zondige, kwetsbare mensen. 

Vs. 7  Hij gaf regeren op om dienstbaar mens te zijn. Een dienst aan God die het Hem vroeg, maar ook een dienst 
aan de mensen die Hij met zijn optreden komt bevrijden en redden. Heel zijn tijd op aarde heeft Hij ingezet om 
mensen te dienen. Door te verkondigen, te genezen en te overtuigen. Door voor te leven en uit te leggen. Door te 
bestraffen en te zegenen. 

Vs. 8  Het opgeven hield met Kerst niet op: In zijn hele optreden is vernedering en afwijzing een rode draad. Let trou-
wens op: Als wij het verhaal van zijn leven lezen, lijkt het of het Hem passief overkomt. Dat is niet zo. Het was 
zijn keuze, de weg die Hij wist te moeten gaan. Daarom zegt Paulus niet ‘Hij werd vernederd’, maar ‘Hij heeft zich 
vernederd’. Hij werd niet begrepen door Jozef en Maria, toen Hij als twaalfjarige in de tempel bleef. Hij werd bijna 
gedood toen Hij het evangelie verkondigde in de synagoge van Nazaret, en stond bijna voortdurend op gespannen 
voet met schriftgeleerden en farizeeën. Zo ging het door tot het dieptepunt: het schijnproces en de kruisiging. 
Vernederd voor en door mensen, gehoorzaam gebleven aan zijn Vader, tot in de dood aan het kruis.

Vs. 9  Dat Jezus zover heeft willen gaan, gehoorzaam, dienstbaar, nederig en doelgericht, en dat Hij bovendien voltooid 
heeft waarvoor Hij is gekomen, daarvoor krijgt Jezus terecht de hoogst mogelijke eer: met hemelvaart werd Hij 
letterlijk hoog verheven.

Vs. 10v Die hoge roem is meer dan beloning. Meer dan ‘eind goed, al goed’. Het dient een belangrijk doel: Wij kennen nu 
Iemand persoonlijk, die regeert over alles. We hebben een Naam, die als een sleutel op de hemel is. Diezelfde 
Jezus van de voerbak in Betlehem, diezelfde die we door de apostelen en de schrijvers van de evangeliën goed 
leren kennen. We kunnen Hem aanbidden en bezingen, we mogen Hem alles vragen wat we op ons hart hebben. 
Want Jezus Christus is Heer. Wie dat belijdt, eert God de Vader, en kan altijd terecht bij de Koning die weet wat 
dienen en lijden is.

Auteur: KS

Liederen

Psalm 118: 1, 8 en 9
Lied 483         (=Gezang 143 LvdK)
Lied 486 (Midden in de winternacht)
Lied 487      (=Gezang 134 LvdK)
Een Koning is geboren     Hemelhoog 126
Immanuel      Opwekking voor kinderen 54
Zijn Naam is Jezus     Op Toonhoogte 422
Nowell       Zangbundel Johannes De Heer 948
Goed nieuws      Hemelhoog 132
Als je veel van iemand houdt    Hemelhoog 125
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Inleiding
Ha leuk, juf gaat buiten spelletjes doen met groep twee. 
Tim heeft er zin in, ze moeten een kring maken. Tim, 
Bram en Nynke rennen naar juf. Tim is eerst, hij geeft 
juf een hand. Zijn ogen kijken blij, hij staat nu fijn naast 
juf! Aan zijn andere kant geeft Lidy hem een hand. Ze is 
vandaag voor het eerst op school. Hij ziet tranen in haar 
ogen, dat is niet leuk. Ze is verdrietig. ‘Wil jij naast juf 
vraagt hij.’ Lidy kijkt hem aan. ‘Mag dat?’ vraagt ze. ‘Tuur-
lijk‘, zegt Tim. Hij laat jufs hand los en schuift een plaatsje 
op.  ‘Juf? ‘, zegt hij vragend, ze kijkt naar Tim, Tim wijst 
naar Lidy. Als juf naar haar kijkt ziet ze traantjes, en slaat 
een arm om haar heen. Ze troost Lidy en veegt haar tra-
nen weg.  Juf is lief voor Lidy, dat helpt. Ze is nu niet zo 
verdrietig meer. Wat lief van Tim dat ze naast juf mocht.

Het bijbelverhaal van vandaag gaat ook over lief zijn voor 
een ander. Het is een verhaal wat Jezus toen Hij groot 
was geworden aan de mensen vertelde. Om ze de regels 
van God te leren.

Bijbelverhaal
Een man in het land Israël gaat op reis van de stad Jeruza-
lem naar Jericho. Hij is al heel lang onderweg. Plotseling 
zijn er dieven op de weg. Ze slaan hem en pakken alles 
wat hij heeft af. Daar ligt de man op de grond aan de kant 
van de weg. Hij heeft bloed, hij is gewond. Oh wat doet 
het pijn. 
Gelukkig hoort de man iemand aankomen. Het is een 
priester, iemand die in de tempel praat met God. Hij gaat 
de arme man aan de kant van de weg vast helpen. Dat 
is fijn. Maar wat is dát nu, hij loopt er met een grote boog 
omheen. Hij loopt gewoon verder! Nu blijft de man daar 
zielig liggen. Wat nu?  Ah gelukkig, na een tijdje komt er 
een Leviet voorbij. Iemand die zorgt voor alle dingen die 
in de tempel staan. Hij kent de regels van God. Nu komt 
het wel goed met de gewonde man. De Leviet ziet hem 
liggen. Ooooh, kijk nou eens, hij loopt óók voorbij. Dat 
kán toch niet!
Nog steeds ligt die arme man langs de kant van de weg. 
Zou niemand hem willen helpen?
Daar hoort hij weer iemand aankomen. Oh nee, het is 
een Samaritaan. Samaritanen en Israëlieten vinden 
elkaar helemaal niet aardig. Ze willen niet eens met 
elkaar práten. Dus die gaat echt niet helpen. Hij gaat net 
als de anderen snel doorlopen. Wat érg, …of toch niet, 
nee hij stopt! Wat is er met jou gebeurd?’ roept hij. De 
Samaritaan gaat naar de gewonde man toe.  Voorzichtig 
veegt hij het bloed weg. Hij doet verband om de wonden. 
Daarna mag hij van de Samaritaan op zijn ezel zitten.  
Zo reizen een stukje tot ze bij een herberg komen. Daar 
wordt hij binnen gebracht.  De Samaritaan betaalt de her-
bergier voor de kamer waar hij mag logeren. De gewonde 
man mag daar blijven tot hij weer beter is. Dat is lief, he, 
die Samaritaan weet misschien niet eens wat er in de 
Bijbel staat. Toch doet hij precies zoals God het wil.
 
De Samaritaan uit het verhaal, lijkt een beetje op Jezus. 
Hij kwam op aarde om ons te helpen. Jezus wil graag, 
dat je op Hem lijkt. Dat je mensen helpt, lief bent voor 
anderen. 

Auteur: TD

Ik help jou!
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Inleiding
Stel je voor dat je op school bent en dat er ineens wordt 
omgeroepen dat de vijf leerlingen die als allereerste bui-
ten op het plein zijn een nieuwe telefoon winnen, dan ga 
je vast heel hard rennen.
Soms opent er een nieuwe winkel in de stad en krijgen 
de eerste vijftig klanten een cadeau bij hun aankoop, nou 
dan staan er voor de winkel vaak al veel mensen voordat 
de winkel opengaat.
Als je als eerste een stuk taart mag kiezen uit een doos 
met gesorteerd gebak, dan kies je natuurlijk de lekkerste, 
of de grootste. 
Het is soms echt heel moeilijk om dan niet jaloers te zijn 
als je precies te laat bent, als je leerling 9 op het plein 
bent of klant 54 die ochtend. Of iemand neemt net dat ge-
bakje wat jij had willen hebben. Voor kinderen is dit lastig, 
maar voor volwassenen ook. We hebben allemaal soms 
het gevoel dat we iets te kort komen, of we zijn bang dat 
we iets te kort gaan komen.
Weet je nog dat heel veel mensen wc-papier gingen ko-
pen aan het begin van de Corona-tijd; ze waren bang dat 
ze te kort zouden komen. 
Soms is het niet zo heel moeilijk en eigenlijk best mooi 
om een ander eens voor te laten gaan. In de rij bij de 
kassa van de supermarkt bijvoorbeeld: ‘Gaat u maar 
eerst hoor, mevrouw.’ Daar word je dan allebei blij van. 
Of een oudere meneer laten zitten in de bus en zelf gaan 
staan, dat levert vast een lach van de oudere meneer op, 
waar je zelf weer blij van wordt. Soms moet je zelfs iets 
opgeven voor een ander, dat is moeilijk, maar het levert 
je ook vaak iets op. Moeilijke dingen leer je vaak als je 
een voorbeeld hebt, iemand van wie je kunt leren hoe het 
moet. Nou dat voorbeeld hebben we!

Bijbelverhaal
In het Bijbelgedeelte van vandaag horen we een kerst-
preek. De centrale boodschap voor alle mensen die dit 
stuk horen is: We kunnen een voorbeeld nemen aan 
Jezus Christus!
Paulus wil dat we eens goed nadenken over wat Jezus al-
lemaal voor ons heeft gedaan. Voor de mensen die toen 
in Fillipi woonden, waar hij de brief naar schreef, maar 
ook voor ons die nu de Bijbel lezen en dit stuk horen. 

Jezus had alles voor ons over. Hij woonde in de hemel en 
kwam naar een stal in Betlehem. Alle macht die Hij had in 
de hemel en op aarde gaf hij op om als een baby naar de 
aarde te komen. Op aarde kon Hij in het begin niets, Hij 
moest overal bij geholpen worden door zijn moeder. Hij 
was dicht bij God, zijn Vader en op aarde waren er alleen 
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maar zondige, kwetsbare mensen om Hem heen. 
In de hemel regeerde Jezus, nu werd hij een mens en 
diende Hij andere mensen en diende Hij op aarde zijn 
Vader. Hij kwam om te redden en te bevrijden. Niet met 
geweld of met oorlog, maar door over God te vertellen, 
door mensen gezond te maken. Door in zijn leven te laten 
zien hoe je God de Vader moet dienen. De zoon van 
Ruth kreeg de naam Obed, weet je nog, dat betekende 
dienaar. Nou Jezus is de Grote Obed, Hij was de echte 
dienaar. 
Misschien denk je, dat deed Jezus één keer, Hij kwam 
één keer uit de hemel naar de aarde. Dat klopt, maar 
zijn hele leven lang maakte Hij mee dat Hij niet meer in 
de hemel woonde, dat Hij niet meer regeerde. Met een 
moeilijk woord noemen we dit: de vernedering van Jezus. 
Daar heeft Hij zelf voor gekozen. Jezus heeft zich ver-
nederd, zegt Paulus. In alles dat Hij zei en deed was Hij 
Obed. Zo wilde Hij steeds zijn: dienaar.
Soms worden mensen vernederd, als er bijvoorbeeld een 
onwaarheid over hen wordt verteld. Dan wordt een mens 
vernederd. Maar Jezus koos ervoor om zichzelf te verne-
deren. Niemand begreep Hem echt. Jozef en Maria snap-
ten niet dat Hij als 12-jarige jongen graag in de tempel 
bleef. Later wilden mensen uit de synagoge van Nazaret 
hem zelfs doden. De Schriftgeleerden en Farizeeën wa-
ren heel vaak tegen Hem. Zo ging het door tot men zelfs 
voor de show een rechtszaak tegen Jezus begonnen. 
Helemaal niet met het doel om recht te spreken, maar om 
ervoor te zorgen dat Jezus zou sterven aan het kruis. 
Jezus werd vernederd door de mensen, maar Hij bleef 
gehoorzaam aan God, tot in de dood aan het kruis. Zo 
is het opeens Goede Vrijdag op deze Tweede kerstdag. 
Jezus deed dit allemaal met een doel, Hij wilde sterven 
voor de zonden van de mensen die in Hem geloven. En 
niet alleen sterven, nee Hij overwon de dood door weer 
op te staan. Pasen. En het ging nog verder, met Hemel-
vaart ging Hij terug naar de hemel om daar de hoogst 
mogelijke eer te krijgen voor wat Hij had gedaan en voor 
wat Hij had doorstaan.  
Deed Jezus dit dan allemaal voor de eer, voor de roem, 
voor de beloning? Nee, het is veel meer dan eind goed, al 
goed zoals het spreekwoord zegt.

Jezus deed dit namelijk allemaal met een belangrijk doel. 
Wij, de mensen op aarde kennen nu namelijk Iemand, we 
mogen Jezus kennen. En omdat we hem kennen, kennen 
we dus iemand die nu regeert in de hemel. Nu, vandaag! 
Jezus uit de kribbe in Betlehem, Jezus die beschreven 
wordt in het Nieuwe Testament, mogen we leren kennen 
door alles wat er over geschreven is en wat de Heilige 
Geest ons over Hem wil leren. We mogen Jezus goed 
leren kennen, we kunnen Hem aanbidden, we kunnen 
Hem bezingen, we mogen Hem zelfs alles vragen wat we 
Hem maar willen vragen.

Jij mag eerst



He, valt het je op, we mogen Hem leren kennen zoals 
Jozef en Maria Hem mochten leren kennen. Een moeder 
leert haar kindje echt goed kennen nadat het geboren is.
We mogen Jezus aanbidden, net als de herders dat de-
den en de Wijzen uit het Oosten.
We mogen Jezus bezingen, zoals de engelen het deden.
En we mogen Hem alles vragen, zoals lang geleden 
mensen in de Bijbel dat ook al deden.
En vooral: we mogen ons gedragen zoals Hij: als dienaar 
van anderen. Zij mogen eerst. 
Want Jezus was geen gewone baby, nee Hij was veel 
meer dan dat, Hij was en is de Koning, de Redder, 
onze Heer! Hij diende ons om ons voorgoed gelukkig te 
maken.

CdG
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Vandaag is het tweede Kerstdag. In Nederland zijn we 
gewend om twee dagen uit te trekken om de geboorte 
van Jezus, Gods enig geboren Zoon, te vieren. Gisteren 
hebben we gehoord van de boodschap van de engel 
aan de herders: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: vandaag is in de stad van David jullie Redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer.’ 
Dat is inderdaad een boodschap om volop feest te vieren.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met Kerst God mens 
is geworden. Dat schrijft Paulus in het gelezen Bijbelge-
deelte ook aan de christenen in de Griekse stad Filippi. 
Hij schrijft dat Jezus, die aan God gelijk was, afstand van 
zijn Goddelijkheid heeft genomen.
Vandaag staan we daar bij stil, wat betekent dat eigenlijk: 
voor Jezus, voor de wereld, en ook wat betekent dit voor ons.

Laatst hoorde ik van een waar gebeurde geschiedenis. 
Het ging over kinderen in de leeftijd van de basisschool. 
Ze woonden op het mooie eiland La Réunion. Een vroegere 
kolonie van Frankrijk, voor de oostkust van Afrika. In de 
jaren 60 en 70 van de vorige eeuw heeft de Franse regering 
zo’n 2000 kinderen van dat eiland ‘meegenomen’ naar 
Frankrijk. Op het eiland was er destijds grote armoede 
en er was overbevolking. Op het Franse platteland, 9000 
kilometer verderop, woonden juist te weinig 
mensen. Zo ontstond bij de Franse regering het 
idee om de kinderen ‘te verhuizen’. Ze moesten 
weg uit hun ‘kansarme’ omgeving; tegelijk zou 
het Franse platteland een nieuwe impuls krijgen. 
De kinderen werden weggerukt uit hun gezin, 
weg van vader en moeder. Eenmaal in Frankrijk 
ontstonden problemen. Er zijn getuigenissen 
van kinderen die bijna als slaaf op boerderijen 
aan het werk werden gezet. Ook zijn er verhalen 
over misbruik en mishandeling. Een ongelooflijk 
triest verhaal. Stel je voor dat jij van de een op de 
andere dag wordt weggerukt uit je gezin!
Iets soortgelijks, maar dan nog erger, heeft de 

Dezelfde instelling hebben als Jezus

Here Jezus voor ons gedaan. Paulus schrijft dat Jezus bij 
God woonde en aan God gelijk was. Toch heeft Hij vrijwil-
lig afstand gedaan van deze allerhoogste positie. Hij is 
mens geworden, Hij heeft zich vernederd, werd als een 
slaaf en is tenslotte vermoord aan het kruis. Waarom zei 
de engel dan tegen de herders dat hij goed nieuws voor 
de mensen had?  Dat wat Jezus heeft gedaan klinkt toch 
niet als goed nieuws?

En toch zegt de engel tegen de herders dat de geboorte 
grote vreugde brengt. Grote vreugde voor ons, mensen. 
Want wat Jezus, vrijwillig, heeft gedaan, was nodig om 
ons, jou en mij, weer bij God te brengen. Door de vele 
verkeerde dingen die we doen wordt de afstand tussen 
ons en God steeds groter. Wat Jezus heeft gedaan, door 
als God mens te worden met Kerst, is dat Hij er voor 
zorgt dat we weer dicht bij God kunnen leven. Hij heeft de 

straf gedragen die jij en ik eigenlijk verdiend heb-
ben. Dat heeft Hij gedaan uit Liefde, pure Liefde 
voor ons allemaal. Daarom spreekt de engel over 
goed nieuws en grote vreugde. En daarom vieren 
wij Kerstfeest.

Nu spoort Paulus ons in dit Bijbelgedeelte aan 
om steeds meer op Jezus te lijken. Om Hem na te 
volgen en te dienen. Paulus zegt: Als je gelooft in 
Christus en Hem dankbaar bent, betekent dat ook 
dat jij dezelfde levensstijl probeert te hebben als 
Jezus. 
Wees dus niet egoïstisch, maar help anderen. Niet 
alleen je vriendjes, maar ook die jongen in de klas 
die nooit op verjaardagfeestjes wordt gevraagd. 
Of dat meisje dat bij het buitenspelen nooit mee 

mag doen. Wat kun jij dan doen? 
Ja, natuurlijk ben je dan bang dat als je hem of haar 
helpt, dat je andere klasgenoten misschien dan ook niets 
meer met jou te maken willen hebben. 
Dat zou kunnen, maar jij laat dan wel zien dat Jezus 
belangrijker is voor jou dan die zogenaamde vriendjes. 
Want echte vrienden helpen elkaar toch?
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Kerntekst 
‘Hij (Jezus) die de gestalte van God had, hield zijn gelijk-
heid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij 
nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 
mens.’ (Filippenzen 2:6-7)

Vragen
• Als je beschikt over internet: bekijk het volgende 

filmpje.
 In het filmpje gaat het over mensen die Jezus willen 

volgen. In het begin zie je allemaal mensen die zelf een 
kruis op de rug dragen. Wat betekent dat volgens jou?

• Misschien heb je wel eens meegemaakt dat je vriend-
jes of vriendinnetjes iets slechts of stiekems wilden 
doen, maar dat jij dat niet wilde doen. Omdat het niet 
goed was. Heb je daar een voorbeeld van? Hoe is dat 
afgelopen?

Auteur: GW

https://www.youtube.com/watch?v=o8G4OL_yz3k

