
Aanwijzingen rollenspel of mime (hulp bij de voorbereidingsopdracht) 

 
Cursief hieronder aanwijzingen hoe je een rollenspel kunt opzetten. Daarna voorbeelden om met de 
groep uit te werken, maar eigen voorbeelden kunnen ook! 
 
 
algemeen stappenplan 

1. Kies een situatie uit  
2. Bedenk wat je duidelijk wilt maken, zoek zo nodig aanvullende info 
3. Overleg wat je wilt gaan zeggen, verdeel de rollen en schrijf een plannetje 
4. Oefen het en verander waar nodig 
5. Voer het uit in de groep en praat er samen over. Begreep de groep wat je wilde zeggen? Wat 

is hun reactie daarop? 

 
 

Eerst een voorbeeld hoe je dat kunt uitwerken: 
1. Kies een situatie uit 

Situatie: in een restaurant gaat een jongere bidden voor het eten. De man schuin 
tegenover zegt tegen zijn tafelgenoot: Snap jij dat dat nog voorkomt? Ik dacht dat die 
jongeren van tegenwoordig dat niet meer deden. De jongere reageert. 

2. Bedenk wat je duidelijk wilt maken 
We willen laten zien dat bidden dankbaarheid voor God is. Hij heeft immers dat eten 
gegeven en zorgt aldoor voor ons. We willen laten zien dat je dat in een gesprekje 
kunt vertellen. 

3. Overleg wat je wilt gaan zeggen, verdeel de rollen en schrijf een plannetje 
Drie personen. De jongere (1) gaat uitleggen waarom hij bidt, de man (2) is kritisch en 
licht spottend, de tafelgenoot (3) is geïnteresseerd en vraagt om meer uitleg.  
Bedenk wat ieder gaat zeggen in welke volgorde en werk dat verder uit. 

 
 
En nu zelf aan de slag! 
 
Hieronder staan een paar situaties om te verwerken in rollenspel of mime, maar je mag ook zelf een 
idee bedenken en uitwerken. 

- In de stad loopt een jongere langs posters voor een gospelconcert. Een groepje jongeren 
staat ervoor en levert commentaar. De jongere reageert, verdedigt en legt uit. 

- Een groep jongeren zit op een verjaardagsfeest en zit te overleggen of ze nog naar dat café 
(met een slechte naam) zullen gaan voor ze naar huis gaan. Het zijn allemaal gelovige 
jongeren en de meningen over het plan zijn verdeeld. 

- Bij de aanschaf van een tweedehands autootje verlangt de verkoper contante betaling. ‘Je 
weet wel waarom’. Als christen ben je tegen zwart betalen, heeft God de diefstal niet 
verboden? Je besluit niet bot te weigeren, maar uit te leggen wat je vindt. 

- Een jongere is bij de buren en hoort daar dat hun oma is overleden. De buren zijn niet gelovig, 
toch wil de jongere wel reageren als christen. 

- Een jongere van de kerk wil zijn vriend zijn nieuwste muziekbestanden laten horen. Het blijkt 
te gaan om muziek van een bedenkelijk soort. Hier praten ze samen over. 

- Een klasgenoot zegt: ‘Al die buitenlanders, ze horen hier niet. Wat mij betreft vertrekken ze 
gelijk weer.’ 

- Je hoort dat verderop in de straat een gehandicapt kindje geboren is en iemand reageert: 
‘Wisten ze dat dan niet van tevoren?’ 
 

 


