
CASUSSEN 

  
Casus 1. Evi 

Evi (15 jaar) is spontaan en open. Je hebt een leuk en goed gesprek, waarin ze je in 

vertrouwen neemt over een aantal dingen in haar leven. Ze blijkt regelmatig in de kerk 

te komen, samen met haar ouders en broertjes. Ze is ook enthousiast over God. Ze 

heeft sinds vier maanden een vriend. Hij komt niet in de kerk. Hij is er niet op tegen dat 

Evi wel naar de kerk gaat, maar heeft er zelf geen behoefte aan. Inmiddels zijn ze zover, 

dat ze waarschijnlijk binnenkort voor de eerste keer met elkaar naar bed zullen gaan. Evi 

blijkt het wel spannend te vinden en vraagt zich af of het zeer doet, hoe ze kan weten of 

ze er écht klaar voor zijn e.d. Haar ouders vinden het prima, als ze maar zelf vindt dat ze 

er klaar voor is. Je geeft het tenslotte niet zomaar aan de eerste de beste, het is toch 

iets speciaals, zo’n eerste keer.  

- Hoe reageer je? 
- Wat wil je bereiken? 
- Hoe pak je dat aan? 
- Wat kun jij voor Evi betekenen? 

- Welke dingen kun je wel of niet zeggen/vragen? 

 
 
 
 
 
 
 

Casus 2. Bas 

Bas (16 jaar) zoekt je op voor advies, omdat hij niet goed weet hoe hij met een bepaalde 

situatie moet omgaan. Al vlug wordt hij erg concreet en treedt uitvoerig in detail over allerlei 

zaken die hij op seksueel gebied heeft meegemaakt, waar hij jouw advies over wil. Hij 

vertoont de eerste tekenen van zowel een porno- als een seksverslaving. Aan de ene kant 

voelt hij zich soms schuldig, aan de andere kant vindt hij het allemaal ook wel erg interessant 

en spannend en iets normaals, ‘wat iedereen doet’. Hij weet wel wat dingen van het geloof, 

maar komt slechts zelden met zijn ouders in de kerk, waar hij zich nooit thuis heeft gevoeld. Je 

hebt de indruk dat hij oprecht advies zoekt.  

- Hoe reageer je? 
- Wat wil je bereiken? 
- Hoe pak je dat aan? 
- Wat kun jij voor Bas betekenen? 

- Welke dingen kun je wel of niet zeggen/vragen? 

 

  



Casus 3. Peter en Wilma 

Peter en Wilma hebben een dochter van 13 jaar die in de brugklas zit, Emma. Je kent hen uit 

de kerk. Ze bellen je ’s avonds op en zijn totaal overstuur. Ze weten dat jij verstand hebt van 

zaken rondom seksualiteit en vragen jou radeloos om advies. Ze zijn er zojuist achter 

gekomen dat Emma een paar naaktfoto’s van zichzelf heeft verstuurd naar een jongen die bij 

haar op school in de derde klas zit. Die jongen heeft deze foto’s doorgestuurd en nu gaan ze 

de hele school en het internet over. Emma heeft in een paar uur tijd honderden berichten 

binnen gekregen met bemoedigingen, seksueel getinte opmerkingen, suggesties, beledigingen, 

scheldpartijen en bedreigingen. Emma heeft het zelf verteld, maar heeft zich inmiddels 

opgesloten in haar kamer en wil hen niet zien of spreken.  

- Hoe reageer je? 
- Wat moeten Peter en Wilma doen? 
- Wat kun jij voor hen betekenen? 

- Wat heeft Evi nodig? 

- Hoe kan ze dat krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casus 4. Jeugdleiders 

Na afloop van de zondagse dienst in je kerk, zoeken twee jeugdleiders je op. Vorig weekend 

zijn ze met de tieners en de jongeren van de gemeente op kamp geweest. Tijdens dit kamp is 

er veel openheid geweest en heel veel jongeren hebben aangegeven te worstelen met porno. 

Ze willen hier als team mee verder, dit hebben ze de jongeren ook beloofd. Het thema 

‘seksualiteit’ wordt elk jaar 1 avond behandeld, maar ze hebben de indruk gekregen dat dit 

een thema is waar ze misschien iets meer mee moeten. Ze vragen jou om advies wat ze nu het 

beste kunnen doen.  

- Hoe reageer je? 
- Wat adviseer je? 
- Wat wil je bereiken bij deze jongeren? 
- Hoe kun je dat aanpakken? 
- Wat wil je in het algemeen bereiken bij de tieners en jongeren in je gemeente? 
- Wat is daarvoor nodig? Hoe kun je dat aanpakken? 
- Wat kun jij voor hen betekenen? 

 

 

 


