Deel je leven - Ganzenbord
Nodig: een ganzenbordspel (bij grote groep meerdere ganzenbordspelen), één
dobbelsteen per spel, voor iedereen een pion.
Maak twee kringen van vijf tot zes personen.
Tijd: met deze werkvorm kunt u met gemak een hele avond of nog langer
vullen.
We gebruiken het ganzenbordspel als beeld voor de levensweg van een mens.
Een levensweg waarbij bij markante punten/beelden een persoonlijk verhaal te
vertellen is. In dit spel deelt u uw leven met de anderen.
Spelregels
- Wat gedeeld wordt, blijft in de groep.
- Als een beeld niet duidelijk is, overleg dan met elkaar.
- Na de eerste worp vertelt ieder iets (zie hieronder) als z/hij vanaf 1 vertrekt.
- Als u op een nummer met afbeelding komt (hieronder vermeld) vertelt u er
iets bij (zie hieronder). Bij sommige afbeeldingen vertelt eerst degene die
hierop komt over zichzelf en de eigen situatie. Als er daarna ‘allen’ staat, praat
u over het tweede deel van de vraag met elkaar door.
- U mag degene die verteld heeft ook vragen stellen, bijvoorbeeld om
verduidelijking vragen of vragen naar hoe het ervaren is.
- Er kan zich (kort) een gesprek ontwikkelen, maar blijf bij het verhaal van
degene die de beurt heeft.
- Als u op (!) een gans komt, mag u hetzelfde aantal nog een keer ‘doorlopen’.

1 Start. Vertel iets over de start van uw leven (geboorte, gezinssamenstelling,
plaats in de rij, oudste jongste, broers, zussen?) Speelde daarin delen een rol?
6 Brug. Vertel wat een ‘brug’ was in uw leven. Wat was een hoopvol
moment?
Allen: waarmee heeft u wel eens een brug naar anderen geslagen door
middel van delen?

19 Herberg. Op welk moment in uw leven heeft u een ‘herberg’ ervaren?
Kunt u daarbij een geloofssituatie benoemen? Wanneer was uw geloof een
herberg voor uzelf?
Allen: Hoe kunt u zelf voor iemand anders een herberg zijn? Welke
waardevolle elementen uit uw geloof/geloofsgemeenschap zou u met anderen
willen delen?
31 Put. Kunt u en wilt u in uw groep een put-situatie delen? Hoe bent u met
deze situatie omgegaan? Wat helpt/hielp u niet en wat wel?
Allen: Wat doet u in uw eigen leven met mensen met put-ervaringen?
42 Doolhof/verward in takken. Heeft u voor uw gevoel wel eens
rondgedoold? En kerkelijk? In hoeverre voelde u zich verward in de rollen die u
heeft (vrouw/man, vader/moeder, kind, gelovige, bezoeker, werknemer)?
Allen: Hoe gaan jullie in je geloofsgemeenschap om met mensen die
ronddolen? Mensen die de weg kwijt zijn? Mensen die op de vlucht zijn? Wat
vindt u daarvan? Wat zouden jullie in je geloofsgemeenschap kunnen delen
voor deze doelgroepen?
52 Gevangenis. Heeft u wel eens meegemaakt dat iemand of misschien uzelf
gevangen zat, bijvoorbeeld in een verslaving (computer, drank, gok, drugs of
seks)? Hoe bent u hiermee omgegaan? Was er uitzicht op bevrijding uit deze
gevangenis? Zo ja, hoe? Zo nee, wat deed het u?
58 Dood. Welke (bijzondere) herinnering wilt u met de groep delen? Wat
vond u moeilijk en wat gaf u hoop? Wanneer voelde u zich in uw leven monddood?
Allen: Wat kunt u persoonlijk delen aan anderen om het leven van anderen
minder doods te maken?
63 Toekomst. De toekomst ligt open. Wat hoopt en verwacht in uw leven? U
heeft het eindpunt gehaald en leeft daarmee in overvloed. Wat zou u in de
toekomst met anderen willen delen?
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