
 
 

 

 

Voorbereiden 

Download het filmpje ‘Een dag uit het leven van…’ op worldservants.nl/themagesprekken.  
 
Neem post-it briefjes, stiften en een flip over-blok mee.  
 
Inleiding 

Deze keer gaan we een aantal vraagstukken behandelen die in de huidige samenleving veel voorkomen. De 

vraagstukken die langskomen zijn niet per direct dingen waar je tijdens het project tegenaan zult lopen maar dit 

is wel mogelijk. Het is goed om vóór je project bij jezelf te ontdekken hoe jij tegenover deze moeilijke 

problematiek staat. Ook hoe je hiermee omgaat tijdens je project. 

 
Verwerking 

Bekijk het filmpje en ga daarna met elkaar in gesprek. 
 
Vraag: 

 Wat vind je van het filmpje? 

 Wat heeft jou geraakt in dit filmpje? 

 Wat vond je mooi aan het filmpje?  

 
Post-It 
Geef iedereen een aantal post-it briefjes en een pen. Laat iedereen opschrijven wat hij/zij zou kopen als hij/zij 
de loterij zou winnen.  
 
Hang drie grote vellen papier aan de muur en schrijf boven de drie vellen: Nodig; handig; niet nodig. Laat 
iedereen zijn/haar post-it briefjes plakken op het vel waar ze denken dat het beste past.  
 
Ga met elkaar in gesprek over de uitkomst. Wat is echt nodig, wat is luxe? Is er een verschil tussen rijkdom hier 
en rijkdom in een arm land? 
 

Teambuilding 

Laat de groep door elkaar heen lopen in een bepaalde ruimte. Iedereen legt een muntje op z’n kin, dat daar 

zonder het aan te raken moet blijven liggen. Vervolgens lopen de deelnemers door elkaar heen en mogen ze 

elkaar aanraken. Diegene wiens muntje het langste blijft liggen wint. 

 

Doelen  

Deelnemers: 
… gaan nadenken over grote verschillen in de wereld 

… gaan voorafgaand aan het project nadenken hoe ze hiermee 

    omgaan tijdens het project 

… denken na over wat nu echt belangrijk is in het leven 

 

Bijbelteksten 

 Leviticus 25:35 | Armen helpen 

 Spreuken 11:4 | Geen rijkdom maar rechtvaardigheid redt 

 Spreuken 13:23 | Armoede door onrecht 

 Spreuken 14:21 en 31 | Gelukkig hij die de armen helpt 
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