
Les 15.3 Het gesprek 
Hieronder staan een aantal situaties. Kies per tweetal één of verdeel ze. Met twee personen voer je 
een gesprek in een soort rollenspel. Bekijk de situatie en spreek af hoe je het gesprekje voeren gaat. 
Verdeel de rollen. Wat ga je zeggen en wat wil je door dit gesprekje duidelijk maken?  
Na een korte voorbereidingstijd beeldt ieder groepje zijn gesprek uit en bespreek je samen wat er 
speelt. 
 
 
Situatie 1: 
Je vraagt iemand om een bepaalde taak binnen de gemeente op zich te nemen. De ander wil wel en 
reageert: “Ik doe het wel, want het moet toch gedaan worden!” Je gaat in op dat antwoord. Is dit een 
goede instelling om aan de slag te gaan? 
 
Situatie 2: 
De een zit op volleybal en saxofoonles. Geregeld speelt hij/zij ook in een bandje. Bovendien is er een 
uitgebreide familie en vriendenkring en allemaal zijn ze wel eens jarig. De ander gaat hem/haar 
vragen om lid te worden van de liturgiecommissie. Waarom zou hij/zij ja zeggen? Of nee? Begrijpelijk? 
 
Situatie 3: 
Je vraagt iemand mee te draaien in de welkomstcommissie. De ander heeft allerlei bedenkingen. Te 
verlegen, kent niemand, niet op de hoogte hoe het gaat enz. Hoe gaat het gesprek verder? 
 
Situatie 4: 
Je komt iemand tegen die wel tijd heeft om zich in te zetten voor bezoekjes. Je vraagt waarom hij/zij 
het niet doet en dit is de reactie: “Alleen als ze wat aan me vragen wil ik wel wat doen!” Daar ga je op 
in. 
 
Situatie 5: 
Je bezoekt iemand die herstellend is van ziekte, maar nog geregeld moet rusten en last heeft van 
vermoeidheid. In huis blijft het werk liggen en dat is langzamerhand goed te zien. Bovendien moeten 
er eigenlijk boodschappen gedaan worden. Je vraagt waarom er geen hulp is. Reactie: Ik hoef geen 
vreemden over de vloer en al helemaal niet van de kerk. Praat daar over door. 
 
Situatie 6: 
Je hebt iemand gevraagd voor de kampcommissie. Hij/zij wil graag je advies, want het lijkt erg leuk om 
te doen. Hij/zij wil zich graag inzetten binnen de gemeenschap der heiligen, maar is ook lid van de 
jeugdraad en helpt mee bij de seniorenavonden en het bijhouden van de site. Verder is er sport en 
een oma die veel hulp nodig heeft. Die persoon durft niet te bedanken voor de kampcommissie. Daar 
praten jullie over. 
 
Situatie 7: 
Je vraagt iemand penningmeester te worden. De persoon is blij dat hij/zij gevraagd wordt, eindelijk 
kan hij een steentje bijdragen. Bij nader inzien kan hij slecht rekenen. 
 


