Gespreksvragen bij Wat is dan goed?

Aflevering 4 - Verantwoordelijkheid
1. 	Wat betekent verantwoordelijkheid voor jou? Zie fragment 01:12-02:18.
• Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. Genesis 43:9, Numeri 1:50, Numeri 18:1, 1 Timotheüs 5:22, 1 Petrus 5:2.
• Waarvoor vind jij dat je verantwoordelijkheid moet dragen? Of waarop ben jij aanspreekbaar?
• Is het nodig vind je om eerst verantwoordelijk te zijn voor jezelf voordat je verantwoordelijkheid voor een ander kunt
nemen? Zie fragment 03:07-03:49.
• Ben jij verantwoordelijk voor hoe je leven nu is?
• Waarin vind jij jezelf slachtoffer van een ander?
2. 	Volgens Keij hoort verantwoordelijkheid nemen bij je menszijn. Als je dat niet doet, doe je jezelf tekort, zie
fragment 04:57-06:44.
• Vind jij het iets menselijks om verantwoordelijkheid voor een ander te nemen?
• Zegt de bijbel hier iets over? Spreuken 21:13, 19:17, Galaten 2:10.
• Heb jij wel eens je verantwoordelijkheid voor een ander verzaakt (het voorbeeld van de bedelaar)? Hoe kijk je daarop
terug?
3. 	Volgens Williams is verantwoordelijkheid nemen voor een ander niet zwaar. Want wanneer je iets voor een ander
doet, ga je er al vanuit dat je ook iets terugkrijgt, zie fragment 08:17-09:24.
• De laatste keer dat je een ander hielp, wat bracht jou dat?
• Heb je wel eens iemand geholpen zodat je daarmee door iedereen gezien werd?
• Heb je door iemand te helpen wel eens het gevoel van macht ervaren?
4. 	Zeg of doe jij vanuit verantwoordelijkheidsgevoel wel eens iets juist niet? Zie fragment 12:17-12:49.
• Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. 1 Corinthiërs 8:13.
5. 	Wanneer wordt jouw verantwoordelijkheidsgevoel gedreven door compassie en wanneer door verplichting? Zie
fragment 14:14-15:45.
• Hoe maak jij keuzes in je verantwoordelijkheidsgevoel?
• Wanneer botst jouw verantwoordelijkheidsgevoel met je autonomie?
• Zou je willen leven zonder die verantwoordelijkheid voor elkaar?
6. 	Heeft iemand wel eens verantwoordelijkheid voor jou genomen waarbij jij je niet prettig voelde? Zie fragment
08:38-09:24.
• Kun je verantwoordelijkheid voor iemand nemen en gelijkwaardigheid behouden? Hoe?
7. 	Zou jij meer je verantwoordelijkheidsgevoel willen volgen? Waarom? Zie fragment 18:43-19:22.
• Wanneer kreeg jij geen ruimte om je verantwoordelijkheidsgevoel te volgen, bijv op je werk? Zie fragment 15:5817:43.
• Zou jij meer verantwoordelijkheid nemen als je meer vertrouwen krijgt? Zie fragment 21:11-22:30.
• Wat zou jou dat opleveren?
• Zou je gelukkiger zijn als je vaker verantwoordelijkheid kan nemen? Zie fragment 22:30-23:30.

