
TEAM TRAINING 1
HET LEIDEN VAN EEN KLEINE GROEP

WERKBLAD
KLEINE GROEP ROLLENSPEL
Print dit vel, knip de kaartjes uit en stop ze in een enveloppe. 1 per groepje.

DE LEIDER
Jij bent de leider van deze groep. Het is jouw taak om de discussie in goede banen te leiden. 
Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om te spreken. Waak ervoor dat iemand de discussie 
domineert en zorg dat iedereen zich houdt aan de afgesproken regels.

DE HELPER
Jij bent de helper! Alleen als de leider het vraagt, mag je iets zeggen in de discussie. Je bent 
rustig en op de achtergrond aanwezig.

DE ATHEIST
Jij gelooft niet in God of een andere ‘hogere macht’. In jouw ogen is iemand die in zulke dingen 
gelooft gek en goedgelovig. Die mening mag je stevig verkondigen als mensen hele gelovige 
dingen gaan roepen.

DE DENKER
De grote vraag waar jij mee worstelt (en steeds weer aanhaalt) is: ‘Als God bestaat, waarom is 
er dan zoveel lijden in de wereld?’ Je luistert niet heel goed naar de anderen en je weet, elke 
keer als je aan het woord komt het gesprek terug te leiden naar jouw grote vraag.

DE SUPER ENTHOUSIASTE CHRISTEN
Jij bent een super enthousiaste christen en je kunt je echt niet voorstellen dat iemand kan 
twijfelen aan het bestaan van God. Je kent de Bijbel van voor naar achter en weer terug en je 
smijt zoveel mogelijk bijbelteksten de groep in. Je bent op een hele blije manier drammerig.

DE PRATER
Jij bent luid en duidelijk en nogal irritant aanwezig. Je denkt niet dat je in God gelooft, maar weet 
het allemaal niet zeker. Hoe dan ook, je vindt het geweldig om naar je eigen stem te luisteren. 
Je probeert zo vaak mogelijk iets te zeggen, desnoods dwars door andermans woorden heen.

DE STILLE
Jij bent stil en wilt het liefst niets zeggen, zelfs niet als er iets aan je wordt gevraagd. Je weigert 
om vragen te beantwoorden. Je zit er gewoon stil, verlegen en wat onhandig bij.

DE ZOEKER
Je bent oprecht op zoek naar God. Jij bent werkelijk geïnteresseerd in het aangedragen thema 
en wilt graag andermans mening weten. Je wilt graag een goed gesprek kunnen hebben en 
daarom val je de groepsleider bij, mochten er confl icten ontstaan.


