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Casus Arianne

Arianne zit in alle rust op haar kamer. Aandachtig kijkt ze naar een filmpje op You-

Tube. Het is een vlog van een populaire vlogger, altijd wel grappig. Nieuwsgierig 

klikt ze een volgend filmpje aan. Ze zijn verliefd, ze zoenen heftig. Ze gaan zelfs 

verder. Spannend. Opeens herinnert ze zich weer die ene les, over de grootheid 

van God hoe Hij alles heeft geschapen; was dat niet in groep 8? Het ging toen 

ook over man en vrouw en geslachtsgemeenschap. Hoe God dat bedoeld heeft 

voor getrouwde mensen. Het ging toen ook over geslachtsdelen, die privé zijn en 

niet voor anderen om te zien of aan te raken. Dit filmpje gaat daar dwars tegen in! 

Snel klikt Arianne het filmpje weg. Peinzend kijkt ze voor zich uit. Balen eigenlijk. 

Ze klikt naar de app met de Bijbel en begint te lezen in Genesis 2. Dan weet ze 

het weer; zeer goed geschapen. Nu is iedereen geestelijk gestorven. Maar door 

het offer van de Heere Jezus kunnen we ‘levend gemaakt’ worden. Stil dankt ze 

daarna de Heere God voor de pracht van Zijn schepping, voor het onbevattelijke 

offer van de Heere Jezus voor de allergrootste zondaren en smeekt ze de Heere 

God of dit ook voor haar zo mag zijn.

Arianne weet van zichzelf dat ze geen ‘heilig boontje’ is. Het was helemaal niet 

makkelijk om dat filmpje weg te klikken, veel te spannend en ze was veel te 

nieuwsgierig. Toch weet Arianne dat ze door de kracht van de Heilige Geest, door 

de Heere God Zelf, kan strijden hiertegen.

Opdracht

Onderstreep in een groepje van twee of drie leerlingen wat jullie:

1. … mooi vinden aan de houding van Arianne;

2. … herkennen in de houding van Arianne;

3. … zelf willen meenemen van de houding en het gedrag van Arianne.


